Operativt program:
Fonden för en rättvis
omställning

Kapitel 1 Programstrategi: viktigaste utmaningar och politiska
åtgärder
Referens: Artikel 17(3)(a) (i)-(vi) samt 17(3)(b) CPR
30 000 tecken (exklusive mellanslag)

Inledning
Den 12 december 2019 godkande Europeiska radet malet att uppna en klimatneutral
union 2050 i linje med Parisavtalets mal. Den 11 december 2019 antog kommissionen
ett meddelande om den europeiska grona given med en fardplan for en ny tillvaxtpolitik
for Europa.
Syftet med fonden for en rattvis omstallning ar att mildra de negativa effekterna av
klimatovergangen genom att stodja de mest drabbade omradena och arbetstagarna. I
enlighet med det sarskilda malet for fonden bor atgarder som far stod direkt bidra till
att mildra konsekvenserna av omstallningen genom att finansiera en diversifiering och
modernisering av den lokala ekonomin, och att dampa konsekvenserna for
sysselsattningen. Andra sektorer med hoga utslapp av vaxthusgaser, dar det gar att hitta
alternativ till koldioxidintensiva processer for att uppratthalla de ekonomiska
resultaten och forbattra sysselsattningen, kommer i stallet att behova omvandlas.

Sveriges klimatpolitiska ramverk
2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk for Sverige. Ramverket antogs med
bred majoritet och bestar av nationella klimatmal, en klimatlag och ett klimatpolitiskt
rad. Det klimatpolitiska ramverket skapar ordning och stabilitet i klimatpolitiken och
fastslar langsiktiga villkor for naringslivet och samhallet. Ramverket ar en
nyckelkomponent i Sveriges anstrangningar att leva upp till Parisavtalet. Sveriges mal
for minskade vaxthusgasutslapp ar mer ambitiosa an EU:s mal om klimatneutralitet till
2050 och nuvarande energi- och klimatmal for 2030. Sveriges territoriella
omstallningsplaner, bifogade som bilaga 1 och 2, beskriver omstallningsprocessen pa
nationell niva till en klimatneutral ekonomi, inklusive en tidsplan for viktiga steg i
omstallningen.

Territorier som omfattas av fonden för en rättvis omställning
i Sverige
Som beskrivs i meddelandet om investeringsplanen for ett hallbart Europa kommer
mekanismen for en rattvis omstallning att inriktas pa de regioner och sektorer som
paverkas mest av omstallningen pa grund av sitt beroende av fossila branslen, inklusive,
kol, torv och oljeskiffer, eller vaxthusgasintensiva industriella processer.
Sverige paverkas av en omstallning till klimatneutralitet pa alla nivaer. I en preliminar
bedomning framstaller EU-kommissionen, i sin landrapport for Sverige 2020, det som
motiverat att koncentrera insatserna inom fonden for en rattvis omstallning till Övre
Norrland (NUTS niva 2) och till stalindustrin. Detta da Övre Norrland ar beroende av
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industrier som anvander fossila branslen i processer vars vaxthusgasintensitet avsevart
overstiger EU-genomsnittet. Sverige bekraftar EU-kommissionens bedomning att
koncentrera fonden for en rattvis omstallning till Övre Norrland och till Norrbotten dar
stalindustrins anlaggning med hogst koldioxidutslapp i Sverige ar placerad. I Gotlands
lan ar cementindustrin pa samma satt en viktig bransch och stor utslappskalla. Mot
bakgrund av fondens slutgiltiga budget identifieras darutover Gotlands lan som
mottagare for insatser inom fonden.
De territoriella omstallningsplanerna identifierar Norrbottens och Gotlands lan som de
territorier som paverkas mest av omstallningen till en klimatneutral ekonomi.
Stalindustrins klimatomstallning i Norrbottens lan och mineralindustrins omstallning i
Gotlands lan ar i fokus for alla pelare inom mekanismen for en rattvis omstallning.
Insatser far helt eller delvis genomforas utanfor Norrbotten och Gotland, under
forutsattning att insatsen bidrar till malen om koldioxidneutralitet i de tva utpekade
industrierna och omstallningsplanerna.

Industrins omställning till klimatneutralitet
EU-kommissionens landrapport for Sverige 2020 pekar pa att Sverige har haft hog
tillvaxt samtidigt som utslappen av vaxthusgaser har minskat. Sverige ar en av de
medlemsstater som har lagst vaxthusgasutslapp per capita. Mellan 1990 och 2017
minskade Sveriges totala vaxthusgasutslapp med 26 %, samtidigt som BNP per capita
okade med 54 %. Regeringens klimathandlingsplan1 konstaterar att kvarvarande
utslapp inom industrin ar svara att minska da det innebar att produktionsprocesser
behover bytas ut till nya tekniker, vilket kraver bade satsningar pa innovationer och
stora investeringar som kan ta manga ar att genomfora.
Industrins framtid beror pa dess formaga att utveckla nya processer och
produktionssatt samt kontinuerligt anpassa och fornya sig genom att investera i ny
teknik. Industrins klimatomstallning banar vagen for en langsiktig konkurrenskraft och
mojligheter att exportera svenska losningar. Samtidigt ar just langsiktig lonsamhet ar en
forutsattning for att foretag och investerare ska vaga ta de risker som det innebar att
gora stora satsningar och investeringar2. En avgorande faktor for industrins
klimatomstallning ar darfor att foretagen fortsatt kan vara konkurrenskraftiga pa
marknaden.
Manga av de tekniska losningar som kravs for industrins omstallning kraver stora
satsningar i forskning och utveckling. Det behovs stod i hela kedjan forskning,
utveckling, uppskalning och kommersialisering for att industrins omstallning ska kunna
realiseras. Stockholm Sustainable Finance Institute uppskattar investeringskostnaden
till cirka 66 miljarder kronor for att gora svensk industri klimatneutral3. Av detta skulle
50 miljarder SEK behova investeras mellan 2020 och 2045 for att omvandla de fyra
storsta utslappskallorna i Sverige, vilket motsvarar cirka 12 miljoner ton CÖ2 per ar,
eller 70% av industriutslappen.
Forutsattningar for industrins omstallning innefattar bland annat starkt EU ETS och
andra styrmedel som framjar okad efterfragan av koldioxidsnala produkter, tillgang till
fossilfri el, elnatsinfrastruktur, biobaserade branslen, effektiva tillstandsprocesser och
kompetensforsorjning.
Fokus for fonden for en rattvis omstallning i Sverige ar att industrins omvandling ska
Regeringens proposition 2019/20:65 En samlad politik for klimatet – klimatpolitisk handlingsplan
IVA, Sa klarar svensk industri klimatmalen, 2019
3 Stockholm Sustainable Finance Centre, Financing the decarbonisation of heavy industry sectors in
Sweden, 2020
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ske med bibehallen konkurrenskraft for att uppratthalla ekonomiska och
sysselsattningsmassiga nivaer. Detta ar av stor vikt for de regioner och manniskor dar
utslappstung industri ar placerad.

Stålindustrins värdekedja ställer om till koldioxidneutralitet
i Norrbottens län
Stalindustrins vardekedja bestar av allt fran brytning och atervinning av insatsravaror
for stalindustrin till bearbetad stalprodukt.
Vardekedjan ar under utveckling och industrins foretag kan komma att forandras under
programperioden. Den nuvarande svenska vardekedjan inleds med brytning av
jarnmalm och produktion av jarnmalmprodukter. LKAB bryter jarnmalm i tre gruvor i
Norrbotten och foradlar malmen till sintrade jarnmalmspellets i intilliggande
pelletsverk. Kaunis Iron bryter och foradlar jarnmalm i sin gruva i Kaunisvaara i
Norrbotten. Vardekedjans nasta steg ar stalverk och anlaggningar for bearbetning av
stal. Den malmbaserade staltillverkningen star for den absoluta merparten av
koldioxidutslapp eftersom kol anvands for den reduktionsprocess, med masugnar, som
separerar jarn fran syre.
SSAB:s anlaggning i Lulea i Norrbottens lan utgor idag det storsta punktutslappet av
koldioxid i Sverige, foljt av SSAB:s anlaggning i Öxelosund i Sodermanlands lan.
Det pagar flera atgarder for att astadkomma omstallning till koldioxidneutralitet av
stalindustrins vardekedja som alla kraver fortsatt utvecklingsarbete (se 2.2.1.1. i
Territoriell omstallningsplan Norrbotten: Atgarder for att minska stalindustrins
utslapp). Det initiativ som beraknas eliminera mest koldioxidutslapp ar att ersatta
kokskolet i staltillverkningen med fossilfri el och vatgas. SSAB planerar att minska sina
koldioxidutslapp i Sverige med 25 procent till 2025 genom att konvertera en masugn i
Öxelosund till en ljusbagsugn. Mellan 2030 och 2040 ar planen att konvertera
masugnen i Lulea for att eliminera det mesta av de aterstaende koldioxidutslappen.
LKAB planerar samtidigt att till 2045 helt stalla om sina processer och produkter till
noll utslapp av koldioxid.
Utmaningarna för att genomföra omställningen innefattar bland annat:
-

Behov av statligt stöd för att överkomma marknadsmisslyckande och
möta investeringsbehov

Konvertering av Sveriges masugnsbaserade stalproduktion till en koldioxidsnal
losning kraver mycket stora investeringar i kapacitet av vatgasproduktion, ny teknik for
reduktion av jarnminskning och tillverkning av stal. Kostnaderna bestar i
kostnader orsakade av overlappande produktionsprocesser samtidigt som finansiering
ska sakerstallas for dyra demonstrationsanlaggningar.
Priset pa stal satts pa en global marknad och utifran produktionskostnaden i den globalt
sett dominerande masugnstekniken. Denna tillverkningsprocess har betydande
samhallskostnader i form av utslapp av vaxthusgaser som inte reflekteras i priserna. Det
framsta system som finns for att rakna med utslappen i priserna ar EU:s system for
handel med utslappsratter. An sa lange ar dock priserna pa utslappsratter betydligt
lagre an kostnaden for att stalla om till en fossilfri stalproduktion. Dartill omfattar
systemet enbart stalproduktionen i EU vilken bara utgor 11% av varldsproduktionen av
stal. Systemet har darmed en mycket begransad paverkan pa marknadspriset pa stal.
Marknadsmisslyckandet ligger i att det ar for billigt att producera utslappstungt stal.
Denna bristande internalisering utgor ett marknadsmisslyckande och far till foljd att
statligt stod kravs for att industrin ska stalla om.
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Nationella styrmedel har darmed en viktig roll i att stodja utveckling av ny teknik, dela
riskerna i langsiktiga investeringar och bidra till att skapa mojligheter for pilot- och
demonstrationsanlaggningar i Sverige. Uppskalning av dessa ar for industrin en viktig
del av utvecklingen.
Den marknadsmassiga risken bestar av forsaljning av stal med ny tillverkningsprocess
och hogre kostnad. Stockholm Sustainale Finance Institute uppskattar att
staldindustrins omstallning till den nya tekniken totalt uppgar till 21 miljarder SEK4.
-

Behov av kompetenshöjning i stålindustrins värdekedja

For att gruv- och stalindustrin ska kunna mota en okad efterfragan, fortsatt vara globalt
konkurrenskraftig och kunna bidra med gron omstallning, sysselsattning och valstand,
ar kompetensforsorjning en nyckelfraga for branschen. Tillgangen pa arbetskraft med
ratt kompetens maste forbattras. En val fungerade kompetensforsorjning och
kompetensomstallning ar central for att hoja produktiviteten och starka foretagens
konkurrenskraft. For att klara av industrins utbildningsbehov i tid och till forsvarbara
kostnader ar det fordelaktigt att bygga pa befintlig spetskompetens och bygga
samarbeten for ett sammanhallet utbildningssystem.
Fran individens perspektiv finns ett omstallningsbehov for industrins arbetstagare och
underleverantorer. Da industrins klimatomstallning staller nya kompetenskrav pa
arbetstagare bor fonden for en rattvis omstallning innefatta atgarder for
kompetenshojning och omskolning, som ett skydd for dessa anstallda. Anstallda i
stalindustrins vardekedja i Norrbotten, inklusive hos de foretag som ar
underleverantorer till industrin, behover kompetenshojande insatser for att
teknikskiftet ska realiseras.
-

Behov att ytterligare forskning och utveckling för stålindustrins
värdekedja: cirkulär ekonomi, insatsråvaror, biokol och vätgas

En fossilfri process forutsatter en massiv produktion och lagring av vatgas med hjalp av
fossilfri elektricitet. De fossila branslena skulle kunna ersattas av el, biogas, biogasol
eller vatgas. Forskning, innovation och utveckling kring olika typer av biobaserade
branslen och ravaror till stalindustrin kan omfattas av fonden.
Malet ar att svensk metallindustri ska vara globalt ledande pa att anvanda alla resurser
pa ett sadant satt att storsta mojliga resurseffektivitet i ett livscykelperspektiv uppnas5.
Tillvaratagna restprodukter minskar behovet av nya ravaror och bidrar till minskade
utslapp. Nya tillverkningsprocesser kommer att generera nya restprodukter som kan
fylla andra behov. Utvecklingsbehoven innefattar forbattrade atervinningstekniker och
system.

Hur programmet möter utmaningarna
Programmet adresserar utmaningarna ovan genom att ge stod till:
• Investeringar i forskning och innovation och främjande av överföring av
avancerad teknik. Ambitionen är här att metoder och resultat ska kunna delas
och uppskalas.

Stockholm Sustainable Finance Centre, Financing the decarbonisation of heavy industry sectors in
Sweden, 2020
5 Jernkontoret, Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriforeningen, Nationell samling kring metalliska
material, 2020
4

5

•

Investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp.

•

Investeringar för att förbättra den cirkulära ekonomin, bland annat genom
åtgärder för att förebygga och reducera avfall, resurseffektivitet, återanvändning
och återvinning.

•

Kompetensförsörjning för industrin samt kompetenshöjning och omskolning av
arbetstagare.

Ambitionen ar att metoder och resultat ska kunna delas och uppskalas.
Programmet ska genom insatser bidra till onskade resultat:
• Att stalindustrins vardekedja i Norrbottens lan staller om till
koldioxidneutralitet och malet om nollutslapp. De metoder som utarbetas ska
spridas och bli skalbara.
•

Att bibehalla sysselsattning i stalindustrin i Norrbottens lan genom langsiktig
och hallbar konkurrenskraft.

•

Minskade koldioxidutslapp pa regional niva, nationell niva, och i forlangningen
global niva om utslappssnal produktion och losningar exporteras.

•

Att den nationella politiken for klimatomstallning genomfors. Att Sverige ska
vara ledande inom klimat, miljo och energi samt bli varldens forsta fossilfria
valfardssamhalle.

•

Att oka kompetensforsorjningen till stalindustrins vardekedja samt att
astadkomma en kompetenshojning for de arbetstagare som paverkas i samband
med industrins teknikskifte.

Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i
Gotlands län
Mineralindustrin exklusive metaller bestar utav cementproduktion. Cementa ar
Sveriges enda cementproducent. Cementas cementfabrik i Slite i Gotlands lan utgor idag
det tredje storsta punktutslappet av koldioxid i Sverige och ar samtidigt en av Europas
mest miljoanpassade cementfabriker.
Det pagar flera atgarder for att astadkomma mineralindustrins omstallning till
koldioxidneutralitet, och alla kraver fortsatt utvecklingsarbete (se 2.2.2. i Territoriell
omstallningsplan Gotland). Atgarderna innefattar energieffektivisering, utfasning av
jungfruliga fossila branslen, utveckling av nya cementsorter, forskning kring okat
koldioxidupptag hos befintliga betongstrukturer, koldioxidavskiljning och lagring och
elektrifierad cementproduktion.
Majoriteten av Cementas koldioxidutslapp ar processutslapp. Det ar en forutsattning for
foretaget att utveckla teknologier for koldioxidavskiljning och bidra till langsiktiga
losningar for koldioxidlagring eller atervinning av koldioxid i andra industriella
processer for att uppna koldioxidneutral produktion.
Ett pilotprojekt for koldioxidavskiljning inom cementindustrin har pagatt vid Cementas
systerbolags fabrik i Brevik, Norge sedan 2013. Projektet beraknas kunna ha en
fullskalig drift av CCS ar 2024 med ambitionen att resultaten fran pilotprojektet
kommer att kunna anvandas aven pa Cementas fabrik i Slite.
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Utmaningarna för att genomföra omställningen innefattar bland annat:
-

Behov av statligt stöd för att möta investeringsbehov

Nationella styrmedel har darmed en viktig roll i att stodja utveckling av ny teknik och
bidra till att skapa mojligheter for att behalla en internationellt sett miljovanlig
cementproduktion i Sverige. Styrmedel kan ocksa bidra till att oka efterfragan pa
koldioxidsnal cement vilket kan forbattra marknaden for denna cement. Stockholm
Sustainable Finance Institute uppskattar att cementindustrins omstallning kan uppga
till 2 miljarder SEK6. Cementindustrins kostnader for omstallning ar hoga pa grund av,
enkelt uttryckt, de okade produktionskostnaderna som koldioxidinfangning och lagring
(CCS) medfor.
Cementa har darutover ett investeringsbehov gallande utbyte av fossila branslen och i
utvecklingen av nya cementsorter. Aven om andelen biobaserade branslen har okat
under de senaste aren utgjordes under 2018 mer an halften av mineralindustrins
energianvandning av fossila energikallor.
Inom cement- och kalkproduktion uppstar utslapp fran forbranning av fossila branslen.
Dessa utslapp kan minska genom att byta ut de fossila branslena mot andra
uppvarmningsalternativ. Cementa arbetar kontinuerligt med att ersatta fossila branslen
i cementproduktionen med bio- och avfallsbaserade branslen.
Ett annat satt att minska utslappen fran cementindustrin ar att ersatta delar av klinkern
med alternativa bindemedel och restmaterial. Pa sa satt behover mindre klinker
anvandas for samma mangd betong. Cementa ersatte 14 procent av cementklinkern
med andra material under 2017. Sverige har dock fortfarande en hogre andel klinker an
medelvardet i Europa som ar 73 procent.
- Forsknings och utvecklingsbehov
Manga av de tekniska losningar som kravs for att industrin ska kunna stalla om kraver
stora satsningar inom forskning och utveckling. Riktat och langsiktigt stod till
cementindustrin kan bidra till tekniksprang nodvandiga for att uppna en
cementproduktion utan utslapp.
For cementindustrin innebar det framst att utveckla effektiv och kommersiellt
tillganglig teknik for koldioxidavskiljning, men aven exempelvis okat koldioxidupptag
hos befintliga betongstrukturer. Det kommer att kravas vasentliga satsningar pa
forskning, utveckling och demonstration.
- Behov av trygg elförsörjning av förnybar energi
Cementas behov av elektricitet forvantas tiodubblas som en foljd av omstallningen till
koldioxidneutralitet. Bolaget har en diskussion med berorda myndigheter och
elnatsbolag kring den kapacitet och sakerhet som de behover kring elforsorjning till
fabriken i Slite. Foretaget har lange pekat pa behovet av en forbattrad
fastlandsanslutning och samverkan med en okande andel fornybar elproduktion pa
Gotland.

Hur programmet möter utmaningarna
Programmet adresserar utmaningarna ovan genom att ge stod till:
• Investeringar i forskning och innovation och framjande av overforing av
avancerad teknik.
•

Investeringar i anvandning av teknik och infrastruktur for ren energi, minskning

Stockholm Sustainable Finance Centre, Financing the decarbonisation of heavy industry sectors in
Sweden, 2020
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av vaxthusgasutslapp, energieffektivitet och fornybar energi.
•

Investeringar för att förbättra den cirkulära ekonomi, bl.a. genom åtgärder för
att förebygga och reducera avfall, resurseffektivitet, återanvändning och
återvinning.

Ambitionen ar att metoder och resultat ska kunna delas och uppskalas.
Programmet ska genom insatser bidra till onskade resultat:
•

Att mineralindustrin i Gotlands lan staller om till koldioxidneutralitet. De
metoder som utarbetas ska spridas och bli skalbara.

•

Att bibehalla sysselsattning i mineralindustrin i Gotlands lan genom langsiktig
och hallbar konkurrenskraft.

•

Minskade koldioxidutslapp pa regional och nationell niva.

•

Att den nationella politiken for klimatomstallning genomfors. Att Sverige ska
vara ledande inom klimat, miljo och energi samt bli varldens forsta fossilfria
valfardssamhalle.

•

Tryggad elforsorjning

Det operativa programmet for fonden for en rattvis omstallning ska tydligt bidra till den
omstallning som kravs for att uppfylla Agenda 2030 genom att integrera ekonomiska,
sociala och miljomassiga perspektiv i alla satsningar som gors.
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Tabell 1
Särskilt mål
Att göra det möjligt för
regioner och
människor att hantera
de sociala, ekonomiska
och miljömässiga
effekterna av
omställningen till en
klimatneutral
ekonomi.

Att göra det möjligt för
regioner och
människor att hantera
de sociala, ekonomiska
och miljömässiga
effekterna av
omställningen till en
klimatneutral
ekonomi.
Att göra det möjligt för
regioner och
människor att hantera
de sociala, ekonomiska
och miljömässiga
effekterna av
omställningen till en
klimatneutral
ekonomi.

Motivering
Investeringar i forskning och innovation och främjande av överföring av
avancerad teknik (art. 4.2 c., FRO-förordningen)
Investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi,
minskning av växthusgasutsläpp, energieffektivitet och förnybar energi (art.
4.2 d. FRO-förordningen)
Många av de tekniska lösningar som krävs för industrins omställning kräver
stora satsningar inom forskning och utveckling. Det behövs stöd i hela kedjan
forskning, utveckling, uppskalning och kommersialisering för att industrins
omställning ska kunna realiseras.
Styrmedel har en viktig roll i att stödja utveckling av ny och koldioxidsnål teknik
och bidra till att skapa möjligheter för pilot- och demonstrationsanläggningar i
Sverige. Uppskalning av dessa är för industrin en viktig del av utvecklingen.
Strukturer och lagring av förnybar energi är i behov av stöd för att möjliggöra
industrins klimatomställning. Strukturer och lagring av förnybar energi är i
behov av stöd för att möjliggöra industrins klimatomställning.
Kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare (art. 4.2 h.,
FRO-förordningen)
Från individens perspektiv finns ett omställningsbehov för industrins
arbetstagare och underleverantörer. För att skydda de medborgare som är
mest sårbara för klimatomställningen innefattas åtgärder för
kompetenshöjning och omskolning av berörda arbetstagare. Anställda i
industrins värdekedja behöver kompetenshöjande insatser för att teknikskiftet
ska realiseras.
Investeringar för att främja cirkulär ekonomi, bl.a. genom åtgärder för att
förebygga och minska avfall, resurseffektivitet, återanvändning och
återvinning (art. 4.2 g., FRO-förordningen).
Dagens resursanvändning inom industrin kan förbättras, eftersom den leder till
spridning av farliga ämnen och bidrar till klimatförändringarna. En hållbar
resursanvändning är nödvändig. Att förstå slutanvändarens perspektiv av nya
tekniska cirkulära lösningar behövs, för att dessa ska kunna nå sin fulla
potential.

Referens Artikel 17(3)(b)
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Kapitel 2 Prioriteringar
Referens: Artikel 17(2)) samt 17(3)(c) CPR
Tabell 1 T: Programstruktur
ID

Namn på

Tekniskt

Beräknings

prioritering

stöd

grund

Fond

Stödd region-

Valt särskilt

kategori

mål

(avsnitt 2.1)
1

2

(300 tecken)
Ömstallning av
stalindustrins
vardekedja till
koldioxidneutr
alitet i
Norrbottens
lan
Mineralindustri
ns omstallning
till
koldioxidneutr
alitet i Gotlands
lan

Nej

Fro

Mer utvecklade

Fro

Nej

Fro

Mer utvecklade

Fro

2 A Prioriteringar (andra än tekniskt stöd)
Referens: Artikel 17.3d i-vi

2.A.1 Omställning av stålindustrins värdekedja till koldioxidneutralitet i Norrbottens län

2.A.2 Forskning och innovation, teknik och infrastruktur för ren energi, minskning av
växthusgasutsläpp.
Forskning och innovation och främjande av implementering av avancerad teknik. (art. 4.2 c.)
Investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi, minskning av växthusgasutsläpp,
energieffektivitet och förnybar energi. (art. 4.2 d. FRO-förordningen). Investeringar för att minska
utsläppen av växthusgas från de verksamheter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG (art 4.2 d FRO-förordningen).
Det pågår flera åtgärder för att åstadkomma omställning av stålindustrins värdekedja till koldioxidneutralitet som alla kräver fortsatt utvecklingsarbete (se 2.2.1.1. i Territoriell omställningsplan Norrbotten: Åtgärder för att minska stålindustrins utsläpp). Styrmedel har en viktig roll i att stodja utveckling av ny och koldioxidsnal teknik och bidra till att skapa mojligheter for pilot- och demonstrationsanlaggningar i Sverige. Uppskalning av dessa ar for industrin en viktig del av utvecklingen. Strukturer och lagring av fornybar energi ar i behov av stod for att mojliggora industrins klimatomstallning.

2.A.2.1 Fondernas interventioner
- Relaterade typer av åtgärder (Interventioner)
Direkta insatser till företag:
Stod for att minska vaxthusgasutslappen fran sadan verksamhet som fortecknas i bilaga I till direktiv
2003/87/EG
Insatserna ska framja foretagens formaga att genomfora omstallning till klimatneutralitet.
Ambitionen ar har att metoder och resultat ska kunna delas och uppskalas. Atgarderna ska kunna ge
stod till bland annat:
Fossilfri stalproduktion: 2016 startade SSAB, LKAB och Vattenfall initiativet Hybrit med malet att tillverka varldens forsta fossilfria stal med denna teknik och har 2020 satt en pilotanlaggning i drift i
Norrbotten. Insatser for det fortsatta arbetet med anlaggandet av en demonstrationsanlaggning och
dartill horande processer i stalindustrins vardekedja kan stodjas av fonden.
Storskalig energilagring och utveckling och implementering av fossilfria tekniker: En fossilfri staltillverkningsprocess forutsatter en massiv tillverkning av vatgas med hjalp av fossilfri elektricitet och
fonden kan stodja insatser som omfattar forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik for
produktion samt lagring av vatgas, aven ur ett storre samhalleligt systemperspektiv.
Forskning och innovation kring andra alternativa energibarare, t.ex. biokol: De fossila branslena i
stalindustrins processer skulle kunna ersattas av biogas, biogasol eller vatgas. Forskning, innovation
och utveckling kring olika typer av biobaserat bransle till stalindustrin kan omfattas av fonden.
Insatserna kan ske i form av finansiellt stod inom ramen for stadsstodregler, natverkande, mm for att
oka forutsattningarna att forskning och ideer i foretag kommersialiseras och implementeras. Fokus ar
pa forskning i koldioxidsnala metoder.
Interventionstyper:
022) Forsknings- och innovationsprocesser, teknikoverforing och samarbete mellan foretag och
forskningsutforare med inriktning pa en koldioxidsnal ekonomi, resiliens och anpassning till
klimatforandringar.
Utveckling av stödstrukturer
Insatserna ska framja formagan i stalindustrins vardekedja att genomfora omstallning till
klimatneutralitet genom att ge stod till exempelvis:
Storskalig energilagring och utveckling och implementering av branslecellsteknologi: En fossilfri staltillverkningsprocess forutsatter en massiv tillverkning av vatgas med hjalp av fossilfri elektricitet.
Fonden kan stodja insatser som omfattar forskning, innovation och utveckling av storskalig teknik for
produktion samt lagring av vatgas, aven ur ett storre samhalleligt systemperspektiv.
Forskning och innovation kring andra alternativa energibarare, till exempel biokol: De fossila branslena i stalindustrins processer skulle kunna ersattas av biogas, biogasol eller vatgas. Forskning, innovation och utveckling kring olika typer av biobaserat bransle till stalindustrin kan omfattas av fonden.
Utvecklingen av langsiktiga samverkanplattformar for aktorer inom bland annat forskning, naringsliv
och offentlig sektor.
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Interventionstyper:
021) Teknikoverforing och samarbete mellan foretag, forskningscentrum och sektorn for hogre
utbildning
-

De huvudsakliga målgrupperna

Foretag med verksamhet som fortecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG, forskningsinstitut,
universitet och hogskolor, sma och medelstora organisationer. Sma och medelstora foretag som infor
produkt- eller processinnovationer, eller ar aktorer inom elforsorjning som exempelvis Gotlands
Energi AB.
- Insatser som skyddar jämlikhet, inkludering och icke-diskriminering 7
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar pa lika villkor och
ha samma forutsattningar att na inflytande i utvecklingsarbetet och fa tillgang till de resurser som
erbjuds. Ingen far diskrimineras pa grund av kon, ras, etniskt ursprung, religion eller overtygelse,
funktionsnedsattning, alder eller sexuell laggning. For att jamstalldhet, icke-diskriminering och
tillganglighet ska genomsyra insatserna inom programmet ska de insatser som genomfors framja
jamstalldhet for kvinnor och man.
-

Indikation på särskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad användning av
territoriella verktyg

Samtliga prioriteringar inom fonden for en rattvis omstallning kommer att genomforas genom en
samordnad organisation som ska sakerstalla langsiktighet och kontinuitet vid genomforandet av
programmet. Detta for att mojliggora en territoriell utgangspunkt med helhetssyn som stracker sig
over alla prioriteringar som i sin tur forstarker varandra. Genomforandet skall ske i dialog med de
regioner fonden for en rattvis omstallning beror for att sakerstalla relevans for insatserna och
optimal resursanvandning.
Programmet kommer att genomforas i enlighet med de tva territoriella omstallningsplanerna for
Norrbotten respektive Gotlands lan. De territoriella omstallningsplanerna sakerstaller att olika
investeringar och insatser utgor del av en langsiktig strategi om overgang till koldioxidneutral
ekonomi. Ömstallningsplanerna framjar samverkan mellan berorda aktorer, bidrar till
sektorssamordning och framjar synergieffekter mellan olika finansieringskallor.
-

Interregionala, gränsregionala och transnationella åtgärder

Mojligheter att samverka med andra forskningsprogram och regionalfondsprogrammet for Övre
Norrland med liknande inriktning, exempelvis insatser mot cirkular ekonomi, insatsravaror, biokol
och vatgas.
-

Den planerade användningen av finansieringsinstrument

Nej

Art 3 Fordraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fordraget om Europeiska unionens funktionssatt (TFEU), art
5 TEU, Art 9 Konventionen om rattigheter for personer med funktionsnedsattning.
7
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2.A.3 Kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare
(art. 4.2 h. FRO-förordningen)
Fran individens perspektiv finns ett omstallningsbehov for industrins arbetstagare och
underleverantorer. Da industrins klimatomstallning staller nya kompetenskrav pa arbetstagare bor
fonden for en rattvis omstallning innefatta atgarder for kompetenshojning och omskolning, som ett
skydd for de anstallda. Anstallda i industrins vardekedja behover kompetenshojande insatser for att
teknikskiftet ska realiseras. (se 2.1.1 i Territoriell omställningsplan Norrbotten: Behov av
kompetensförsörjning och omskolning). Insatserna ska framja formagan hos dagens och framtida
arbetstagare i stalindustrins vardekedja att genomfora omstallning till klimatneutralitet.

2.A.3.1 Fondernas interventioner
- Relaterade typer av åtgärder (Interventioner)
Direkta insatser till företag:
Insatser for omskolning och kompetensutveckling av befintlig och ny arbetskraft: Nar stalindustrin
och dess vardekedja staller om vantas behovet av nya kompetenser och kvalifikationer att oka, medan
andra fasas ut. Systemet av interna utbildningar och certifieringar i industrin behover kompletteras
och forstarkas av ett system som bygger pa forskningsbaserad kunskap. Fonden kan stodja insatser
som att utreda mojligheter till interna och externa utbildnings- och kompetenshojningsinsatser inom
efterfragande kvalifikationer; Identifiera och genomfora utbildning for kompetenshojning inom
efterfragande kompetenser i stalindustrin och dess vardekedja; Insatser som framjar livslangt
larande samt insatser for att framja samverkan mellan utbildningsaktorer och berord industri for
utveckling av nya utbildningar och utbildningsmetoder.
Fonden kan stodja insatser som att utreda mojligheter till interna och externa utbildnings- och
kompetenshojningsinsatser inom efterfragade kvalifikationer; Identifiera och genomfora utbildning
for kompetenshojning inom efterfragade kompetenser i stalindustrin och dess vardekedja; Insatser
som framjar livslangt larande samt insatser for att framja samverkan mellan utbildningsaktorer och
berord industri for utveckling av nya utbildningar och utbildningsmetoder.
Fonden kan stodja insatser som att utreda mojligheter till interna och externa utbildnings- och
kompetenshojningsinsatser inom efterfragade kvalifikationer; Identifiera och genomfora utbildning
for kompetenshojning inom efterfragade kompetenser i stalindustrin och dess vardekedja; Insatser
som framjar livslangt larande samt insatser for att framja samverkan mellan utbildningsaktorer och
berord industri for utveckling av nya utbildningar och utbildningsmetoder.
Interventionstyper:
016) Utveckling av fardigheter for smart specialisering, industriell omvandling och entreprenorskap
Utveckling av stödstrukturer:
Utvecklingen av langsiktiga samverkanplattformar dar aktorer inom bl.a. forskning, naringsliv och
offentlig sektor. Typer av fardigheter ar:
Kartlaggning av stalindustrins kompetensbehov: Ett samlat grepp behovs for att kartlagga de kompetenshojningsbehov som branschens klimatomstallning medfor i Norrbotten. Insatser som fonden kan
stodja ar satsningar vilka syftar till att undersoka och dokumentera de behov som uppstar for foretag
kopplade till stalindustrin och dess vardekedja.
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Stod till natverk och kluster for kompetenshojande insatser inom stalindustrin och dess vardekedja:
For att sakerstalla att omstallningen sker med bibehallen eller starkt konkurrenskraft och varde for
regionen kravs gemensamma insatser mellan utbildningsutforare, foretag, branschorganisationer och
industrirelevanta aktorer i vardekedjan. Fonden kan stodja kluster och natverk avseende
kompetensforsorjning/kompetenshojning med fokus pa stalindustrin och dess vardekedja.
Valideringsinsatser: Valideringsinsatser kan mojliggora ett snabbare intrade pa arbetsmarknaden
samt framja foretagens arbete med att hitta ratt kompetens. Stod kan exempelvis ges till insatser for
att utrona mojliga vagar till validering inom stalindustrins vardekedja, kopplat till omstallning av klimatneutral produktion. Uppbyggnad av en valideringsstruktur for berord industri.
Insatser for att starka foretagens strategiska arbete med kompetensfragor: Det ar av vikt att
foretagen i vardekedjan far stod i att klara sina framtida kompetensbehov. Fonden kan ge stod for att
definiera strategier och genomfora handlingsplaner for kompetensforsorjning genom att i storre
utstrackning fa studenter att stanna kvar i regionen efter examen sa att ett nettoinflode av kompetens
sakerstalls for att trygga framtidens behov av kompetens inom stalindustrin och dess vardekedja.
Interventionstyper:
016) Utveckling av fardigheter for smart specialisering, industriell omvandling och entreprenorskap
-

De huvudsakliga målgrupperna

Foretag i stalindustrins vardekedja. Utbildningsaktorer, Region Norrbotten, branschorganisationer,
kommuner.
- Insatser som skyddar jämlikhet, inkludering och icke-diskriminering8
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar pa lika villkor och
ha samma forutsattningar att na inflytande i utvecklingsarbetet och fa tillgang till de resurser som
erbjuds. Ingen far diskrimineras pa grund av kon, ras, etniskt ursprung, religion eller overtygelse,
funktionsnedsattning, alder eller sexuell laggning. For att jamstalldhet, icke-diskriminering och
tillganglighet ska genomsyra insatserna inom programmet ska de insatser som genomfors framja
jamstalldhet for kvinnor och man.
-

Indikation på särskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad användning av
territoriella verktyg

Samtliga prioriteringar inom fonden for en rattvis omstallning kommer att genomforas genom en
samordnad organisation som ska sakerstalla langsiktighet och kontinuitet vid genomforandet av
programmet. Detta for att mojliggora en territoriell utgangspunkt med helhetssyn som stracker sig
over alla prioriteringar som i sin tur forstarker varandra. Genomforandet skall ske i dialog med de
regioner fonden for en rattvis omstallning beror for att sakerstalla relevans for insatserna och
optimal resursanvandning.
Programmet kommer att genomforas i enlighet med de tva territoriella omstallningsplanerna for
Norrbotten respektive Gotlands lan. De territoriella omstallningsplanerna sakerstaller att olika
investeringar och insatser utgor del av en langsiktig strategi om overgang till koldioxidneutral
ekonomi. Ömstallningsplanerna framjar samverkan mellan berorda aktorer, bidrar till
sektorssamordning och framjar synergieffekter mellan olika finansieringskallor.
Art 3 Fordraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fordraget om Europeiska unionens funktionssatt (TFEU), art
5 TEU, Art 9 Konventionen om rattigheter for personer med funktionsnedsattning.
8
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-

Interregionala, gränsregionala och transnationella åtgärder

Mojligheter att samverka med andra forskningsprogram och regionalfondsprogrammet for Övre
Norrland med liknande inriktning exempelvis med insatser mot cirkular ekonomi, insatsravaror,
biokol och vatgas.
-

Det planerade användningen av finansieringsinstrument

Nej

2. A. 4 Cirkulär ekonomi
Investeringar för att främja cirkulär ekonomi, bl.a. genom åtgärder för att förebygga och minska avfall,
resurseffektivitet, återanvändning och återvinning (art. 4.2 g., FRO-förordningen).
Dagens resursanvandning i industrin kan forbattras. En hallbar resursanvandning ar nodvandig. Att
forsta slutanvandarens perspektiv av nya tekniska cirkulara losningar behovs for att dessa ska kunna
na sin fulla potential.
Malet ar att svensk metallindustri ska vara globalt ledande i att nyttja alla resurser pa ett sadant satt
att storsta mojliga resurseffektivitet i ett livscykelperspektiv uppnas9. Tillvaratagna restprodukter
minskar behovet av nya ravaror och bidrar till minskade utslapp. Nya tillverkningsprocesser kommer
att generera nya restprodukter som kan fylla andra behov. Utvecklingsbehoven innefattar forbattrade
atervinningstekniker och -system.

2.A.4.1 Fondernas interventioner
Direkta insatser till företag:
Insatserna ska starka formagan hos foretag, forskningsinstitut, universitet och hogskolor att oka
atervinning och resursanvandning i stalindustrins vardekedja och innefatta:
Insatser for att framja anvandningen av atervunnet material som ravara och ge stod till miljovanliga
produktionsprocesser och resurseffektivitet: Fonden ska kunna ge stod at insatser som gynnar bade
stora samt sma och medelstora foretag i anvandningen av atervunnet material fran stalindustrins
vardekedja.
Investeringar i innovation for produktion av innovationskritiska ravaror och nodvandiga material for
en omstallning till ett fossilfritt samhalle: Fonden kan stodja insatser som riktar sig till nya och
existerande tillverkningsprocesser for framjandet av cirkularitet som exempelvis kan komma att
bidra till framvaxten av integrerade vardekedjor for primara, sekundara och tertiara materialfloden
inom stalindustrin.
Interventionstyper:
045) Framjande av anvandningen av atervunnet material som ravara
047) Stod till miljovanliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i sma och medelstora foretag
9

Jernkontoret, Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriforeningen, Nationell samling kring metalliska material, 2020
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023) Forsknings- och innovationsprocesser, teknikoverforing och samarbete mellan foretag som ar
inriktade pa cirkular ekonomi.
Utveckling av stödstrukturer:
Insatserna ska starka formagan hos foretag och forskningsinstitut att oka atervinning och
resursanvandning i stalindustrins vardekedja och innefatta:
Insatser for att framja anvandningen av atervunnet material som ravara och ge stod till miljovanliga
produktionsprocesser och resurseffektivitet: Fonden ska kunna ge stod at insatser som gynnar bade
stora samt sma och medelstora foretag i anvandningen av atervunnet material fran stalindustrins
vardekedja. Insatser kan gynna diversifiering av naringslivet genom stod till sma och medelstora
foretag.
Investeringar i innovation for produktion av innovationskritiska ravaror och nodvandiga material for
en omstallning till ett fossilfritt samhalle: Fonden kan stodja insatser som riktar sig till nya och
existerande tillverkningsprocesser for framjandet av cirkularitet som exempelvis kan komma bidra
till framvaxten av integrerade vardekedjor for primara, sekundara och tertiara materialfloden inom
stalindustrin.
045 Framjande av anvandningen av atervunnet material som ravara
047 Stod till miljovanliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i sma och medelstora foretag
023 Forsknings- och innovationsprocesser, teknikoverforing och samarbete mellan foretag som ar
inriktade pa cirkular ekonomi
-

De huvudsakliga målgrupperna

SMF, stora företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor, organisationer och företagsfrämjande
aktörer.
- Insatser som skyddar jämlikhet, inkludering och icke-diskriminering10
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar pa lika villkor och
ha samma forutsattningar att na inflytande i utvecklingsarbetet och fa tillgang till de resurser som
erbjuds. Ingen far diskrimineras pa grund av kon, ras, etniskt ursprung, religion eller overtygelse,
funktionsnedsattning, alder eller sexuell laggning. For att jamstalldhet, icke-diskriminering och
tillganglighet ska genomsyra insatserna inom programmet ska de insatser som genomfors framja
jamstalldhet for kvinnor och man. Genomforandet skall ske i dialog med de regioner fonden for en
rattvis omstallning beror for att sakerstalla relevans for insatserna och optimal resursanvandning.
-

Indikation på särskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad användning av
territoriella verktyg

Samtliga prioriteringar inom fonden for en rattvis omstallning kommer att genomforas genom en
nationellt samordnad organisation som ska sakerstalla langsiktighet och kontinuitet vid
genomforandet av programmet. Detta for att mojliggora en territoriell utgangspunkt med helhetssyn
som stracker sig over alla prioriteringar som i sin tur forstarker varandra. Genomforandet skall ske i
dialog med de regioner fonden for en rattvis omstallning beror for att sakerstalla relevans for
insatserna och optimal resursanvandning.

Art 3 Fordraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fordraget om Europeiska unionens funktionssatt (TFEU), art
5 TEU, Art 9 Konventionen om rattigheter for personer med funktionsnedsattning.
10
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Programmet kommer att genomforas i enlighet med de tva territoriella omstallningsplanerna for
Norrbotten respektive Gotlands lan. De territoriella omstallningsplanerna sakerstaller att olika
investeringar och insatser utgor del av en langsiktig strategi om overgang till koldioxidneutral
ekonomi. Ömstallningsplanerna framjar samverkan mellan berorda aktorer, bidra till
sektorssamordning och framja synergieffekter mellan olika finansieringskallor.
-

Interregionala, gränsregionala och transnationella åtgärder

Mojligheter att samverka med andra forskningsprogram och regionalfondsprogrammet for Övre
Norrland med liknande inriktning exempelvis med insatser mot cirkular ekonomi, insatsravaror,
biokol och vatgas.
-

Den planerade användningen av finansieringsinstrument

Nej
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2.A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer
Prioritering
1

Särskilt mål

Att gora det mojligt for
regioner och
manniskor att hantera
de sociala, ekonomiska
och miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral ekonomi:

Fond

Region-kategori

ID

Indikator

Mått-enhet

Fro

Mer utvecklade

RCO 02

Företag som får stöd genom bidrag

Antal företag

Fro

Mer utvecklade

RCO 10

Företag som samarbetar med forskningsinstitut

Antal företag

Forskning och innovation,
teknik och infrastruktur
för ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp.
1

Att gora det mojligt for
regioner och
manniskor att hantera
de sociala, ekonomiska
och miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral ekonomi:
Forskning och
innovation, teknik och
infrastruktur for ren
energi, minskning av
vaxthusgasutslapp:
Forskning och
innovation, teknik och
infrastruktur för ren
energi, minskning av

Delmål 2024

Mål 2029

växthusgasutsläpp.

1

Att gora det mojligt for
regioner och
manniskor att hantera
de sociala, ekonomiska
och miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral ekonomi:
:

Fro

Mer utvecklade

RCO 120

Företag som får stöd för att minska

Antal företag

växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som
förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG

Forskning och innovation,
teknik och infrastruktur
för ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp.
1

Att gora det mojligt for
regioner och
manniskor att hantera
de sociala, ekonomiska
och miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral ekonomi:

Fro

Mer utvecklade

RC0101

Små och medelstora företag som investerar i

Antal företag

kompetensutveckling

Kompetenshöjning och
omskolning av
arbetstagare

19

1

Att gora det mojligt for
regioner och
manniskor att hantera
de sociala, ekonomiska
och miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral ekonomi:
Cirkulär ekonomi

Fro

Mer utvecklade

RCO 34

Extra kapacitet för avfallsåtervinning

Ton/år

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmal ar ett mellanliggande varde som ska uppnas vid en viss tidpunkt under programperioden for en indikator som
ingar i ett sarskilt mal
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att mal ar ett pa forhand overenskommet varde som ska uppnas i slutet av programperioden for en indikator som ingar i ett
sarskilt mal.

Tabell 3: Resultatindikatorer
Prio

Särskilt mål

Fond

Regionkategori

ID

Indikator

Måttenhet

riter

Baslinje- eller

Referensår

Mål 2029

Källa (200)

Kommentar (200)

referensvärde

ing
1

Att gora det
mojligt for
regioner och
manniskor att
hantera de
sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen

Fro

Mer utvecklade

RCR

Privata investeringar

02

som matchar offentligt

euro

stod (fordelade per:
bidrag,
finansieringsinstrumen
t) *

20

till en
klimatneutral
ekonomi:
Forskning och
innovation, teknik
och infrastruktur
för ren energi,
minskning av
växthusgasutsläpp.
1

Att gora det
mojligt for
regioner och
manniskor att
hantera de
sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen
till en
klimatneutral
ekonomi:

Fro

Mer utvecklade

RCR

Sma och medelstora

Antal

03

foretag som infor

foretag

produkt- eller
processinnovationer

Forskning och
innovation, teknik
och infrastruktur
för ren energi,
minskning av
växthusgasutsläpp.
1

Att gora det
mojligt for
regioner och
manniskor att
hantera de
sociala,
ekonomiska och

Fro

Mer utvecklade

RCR

Uppskattade

Ton

Fosilfritt

4,5 milj ton producerat stal
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vaxthusgasutslapp fran

CO2ekvival

6 750 000

2019

5 400 000

sverige

med i genomsnitt 1.5 ton Co2

sadan verksamhet som

enter/år

Kimatfardplan

utslapp/producerat ton stal

fortecknas i bilaga I till

for en fosssilfri

2019 med en minskning till

direktiv 2003/87/EG i

konkurrenskra

1,2 ton Co2/ton producerat

foretag som far stod

ftig stalindustri

stal 2029

i Sverige.
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miljomassiga
effekterna av
omstallningen
till en
klimatneutral
ekonomi:
Forskning och
innovation, teknik
och infrastruktur
för ren energi,
minskning av
växthusgasutsläpp.
1

Att gora det
mojligt for
regioner och
manniskor att
hantera de
sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen
till en
klimatneutral
ekonomi:

Fro

Mer utvecklade

RCR

Personal i sma och

Antal

98

medelstora foretag som

personer

avslutar
vidareutbildning
(uppdelat pa typ av
kompetens: teknik,
forvaltning,
entreprenorskap,
ekologi, annan)

Kompetenshöjning
och omskolning av
arbetstagare
1

Att gora det
mojligt for
regioner och
manniskor att
hantera de
sociala,
ekonomiska och

Fro

Mer utvecklade

Försl

Personal som tar del av

Antal

Denna indikator bedoms

ag

kompetenshojande

personer

nodvandig da den mojliggor

till

insatser

stod for anstallda/foretag

egen

inom EU ETS. Dessa foretag ar

indik

de storsta arbetsgoivarna

ator

inom stalindustrin och dess
vardekedja i Norrbotten och
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miljomassiga
effekterna av
omstallningen
till en
klimatneutral
ekonomi:

darav behover de nas av
kompetenshojande insatser
for att na full effekt av fonden.

Kompetenshöjning
och omskolning av
arbetstagare
1

1

Att gora det
mojligt for
regioner och
manniskor att
hantera de
sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen
till en
klimatneutral
ekonomi:
Cirkulär ekonomi
Att gora det
mojligt for
regioner och
manniskor att
hantera de
sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen
till en
klimatneutral

Fro

Mer utvecklade

RCR

Avfall som atervunnits

Ton/år

Atervunnet avfall som

Ton/år

47

Fro

Mer utvecklade

RCR
48

anvants som ramaterial
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ekonomi:
Cirkulär ekonomi
I det fall en prioritering består av två regionkategorier ska mål och delmål delas upp mellan dessa två regionakategorier

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att mal ar ett pa forhand overenskommet varde som ska uppnas i slutet av programperioden for en indikator som ingar i ett
sarskilt mal.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b
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Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp

Prioritering
nr

Fond

Regionkategori

Särskilt mål

Kod

1

Fro

Mer utvecklade

Att gora det mojligt for
regioner och
manniskor att hantera
de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral
ekonomi: Forskning
och innovation, teknik
och infrastruktur för
ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp.
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1

Fro

Yttre randområden

1

Fro

Mer utvecklade

Att gora det mojligt for
regioner och
manniskor att hantera
de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral
ekonomi: Forskning
och innovation, teknik
och infrastruktur för
ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp.
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1

Fro

Yttre randområden

1

Fro

Mer utvecklade

Att gora det mojligt for
regioner och
manniskor att hantera
de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral
ekonomi:
Kompetenshöjning och
omskolning av
arbetstagare

16

1

Fro

Yttre randområden

Belopp
(EUR)
[f.n. uttryckt i
% av total
FRO]
56% (kod 21
och 22)

5%

1

Fro

Mer utvecklade

Att gora det mojligt for

45

3%

47

3%

regioner och manniskor
att hantera de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga effekterna
av omstallningen till en
klimatneutral ekonomi:
Cirkulär ekonomi

1

Fro

Yttre randområden

1

Fro

Mer utvecklade

Att gora det mojligt for
regioner och manniskor
att hantera de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga effekterna
av omstallningen till en
klimatneutral ekonomi:
Cirkulär ekonomi

1

Fro

Yttre randområden

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform

Prioritering nr
1
1

Fond
Fro
Fro

Regionkategori
Mer utvecklade
Yttre randområden

Särskilt mål

Kod

Belopp (EUR)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell
inriktning11

Prioritering nr
1
1

11

Fond
Fro
Fro

Regionkategori
Mer utvecklade
Yttre randområden

Särskilt mål

Kod

Belopp (EUR)

Koder for territoriell genomforandemekanism och territoriell inriktning aterfinns i Annex I till CPR
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2 A Prioriteringar (andra än tekniskt stöd)
Referens: Artikel 17.3d i-vi

2.A.1 Mineralindustrins omställning till koldioxidneutralitet i Gotlands län
2.A.2 Forskning och innovation, teknik och infrastruktur för ren energi,
minskning av växthusgasutsläpp, energilagringsteknik och förnybar energi
Investeringar i forskning och innovation och främjande av överföring av avancerad teknik
(art. 4.2 c., FRO-förordningen)
Investeringar i användning av teknik i system och infrastruktur för ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp, energieffektivitet, energilagringsteknik och förnybar energi (art.
4.2 d. FRO-förordningen)
Nationella styrmedel har en viktig roll i att stodja utveckling av ny teknik och bidra till
att skapa mojligheter for att behalla en internationellt sett miljovanlig cementproduktion i Sverige. Utveckling av strukturer och lagring av förnybar energi är i behov av stöd
för att möjliggöra industrins klimatomställning.

2.A.2.1 Fondernas interventioner
- Relaterade typer av åtgärder (Interventioner)
Direkta insatser till företag:
Stod for att minska vaxthusgasutslappen fran sadan verksamhet som fortecknas i bilaga
I till direktiv 2003/87/EG
Forsknings och utvecklingsbehov: Manga av de tekniska losningar som kravs for att
mineralindustrin ska kunna stalla om kraver stora satsningar inom forskning och
utveckling. Det behovs riktade och langsiktiga offentliga satsningar for att stodja den
konkurrensutsatta processindustrins vag mot storre tekniksprang inom koldioxidsnal
teknik.
For cementindustrin innefattar det att:
- utveckla effektiv och kommersiellt tillganglig teknik for koldioxidavskiljning
(CCS/CCU). Insatserna kan innefatta genomforbarhets- och
konsekvensanalyser for att bidra till och utveckla forstaelse for
forutsattningarna for att kunna implementera CCS/CCU-teknik inom
cementsektorn och hur man skapar dessa forutsattningar for en utbyggnad
pa anlaggningen i Slite.
-

Byte av bransle: Cementa planerar att fasa ut det mesta av sin kol och
kokskonsumtion senast 2030 och ersatta den med alternativa branslen.
Insatserna kan innefatta stod till tekniska analyser om alternativa branslen
och elektrifierade cementproduktionsprocesser for att paskynda
omstallningen till biobranslen och elektrifiering. Detta inkluderar en
kartlaggning av hur biomassa och bioenergi bast anvands inom branschen
samt en identifiering av framtida parametrar for utbud och efterfragan pa
olika energikallor och deras kostnad.

-

Ökat koldioxidupptag hos befintliga betongstrukturer skulle kunna minska
mineralindustrins klimatpaverkan.

-

Nya cementkvaliteter och material som anvands i produktionen: studier
som undersoker nya samansattningar av cement, med fokus pa att sanka
klinkerhalten samt identifieringen av potentiella koldioxidsnala
ersattningsmaterial och deras tillganglighet och paverkan.

Kompetenshojande insatser for att sakerstalla att anstallda i mineralindustrin ges
mojlighet att implementera ny teknik och nya arbetssatt.
Interventionstyp:
022) Forsknings- och innovationsprocesser, teknikoverforing och samarbete mellan
foretag med inriktning pa en koldioxidsnal ekonomi, resiliens och anpassning till
klimatforandringar.
016) Utveckling av fardigheter for smart specialisering, industriell omvandling och
entreprenorskap
Insatserna kan ske i form av finansiellt stod inom ramen for stadsstodregler,
natverkande, m.m. for att oka forutsattningarna for att forskning och ideer i foretag
kommersialiseras och implementeras. Fokus ar pa forskning inom koldioxidsnala
metoder.
Utveckling av stödstrukturer
Forsknings och utvecklingsbehov: Manga av de tekniska losningar som kravs for att
mineralindustrin ska kunna stalla om kraver stora satsningar inom forskning och
utveckling. Det behovs riktade och langsiktiga offentliga satsningar for att stodja den
konkurrensutsatta processindustrins vag mot storre tekniksprang inom koldioxidsnal
teknik.
For cementindustrin innefattar det att:
- utveckla effektiv och kommersiellt tillganglig teknik for koldioxidavskiljning
(CCS/CCU). Insatserna kan innefatta genomforbarhets- och
konsekvensanalyser for att bidra till och utveckla forstaelse for
forutsattningarna for att kunna implementera CCS/CCU-teknik inom
cementsektorn och hur man skapar dessa forutsattningar for en utbyggnad
pa anlaggningen i Slite.
-

Byte av bransle: Cementa planerar att fasa ut det mesta av sin kol och
kokskonsumtion senast 2030 och ersatta den med alternativa branslen.
Insatserna kan innefatta stod till tekniska analyser om alternativa branslen
och elektrifierade cementproduktionsprocesser for att paskynda
omstallningen till biobranslen och elektrifiering. Detta inkluderar en
kartlaggning av hur biomassa och bioenergi bast anvands inom branschen
samt en identifiering av framtida parametrar for utbud och efterfragan pa
olika energikallor och deras kostnad.

-

Ökat koldioxidupptag hos befintliga betongstrukturer skulle kunna minska
mineralindustrins klimatpaverkan.

-

Nya cementkvaliteter och material som anvands i produktionen: studier
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som undersoker nya samansattningar av cement, med fokus pa att sanka
klinkerhalten samt identifieringen av potentiella koldioxidsnala
ersattningsmaterial och deras tillganglighet och paverkan.
Interventionstyper:
009) Forskning och innovation i offentliga forskningscentrum, hogre utbildning och
kompetenscentrum, inklusive natverkande (industriell forskning, experimentell
utveckling, genomforbarhetsstudier)
021) Teknikoverforing och samarbete mellan foretag, forskningscentrum och sektorn
for hogre utbildning
Utvecklingen av langsiktiga samverkansplattformar dar aktorer inom bl.a. forskning,
naringsliv och offentlig sektor.
Behov av trygg elforsorjning av fornybar energi: I sin nuvarande konfiguration hindrar
det lokala energisystemet pa Gotland utfasningen av fossila branslen pa on. Cementas
behov av elektricitet forvantas tiodubblas som en foljd av omstallningen till koldioxidneutralitet. Investeringar kravs for att forbattra kapaciteten av elnatet pa Gotland, bade
pa sjalva on och kopplingen till fastlandet. De nya losningarna ska komplettera varandra
for att mojliggora okad produktion av fornybar el och tillgodose industrins vaxande efterfragan pa el.
Interventionstyper:
032 Annan fornybar energi
033 Smarta energidistributionssystem for medel- och lagspanning (inklusive smarta nat
och IKT-system) och relaterad lagring
-

De huvudsakliga målgrupperna

Foretag med verksamhet som fortecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG,
forskningsinstitut, organisationer. Sma och medelstora foretag som infor produkt- eller
processinnovationer, statliga myndigheter.
- Insatser som skyddar jämlikhet, inkludering och icke-diskriminering 12
Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar pa lika
villkor och ha samma forutsattningar att na inflytande i utvecklingsarbetet och fa
tillgang till de resurser som erbjuds. Ingen far diskrimineras pa grund av kon, ras,
etniskt ursprung, religion eller overtygelse, funktionsnedsattning, alder eller sexuell
laggning. For att jamstalldhet, icke-diskriminering och tillganglighet ska genomsyra
insatserna inom programmet ska de insatser som genomfors framja jamstalldhet for
kvinnor och man.
-

Indikation på särskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad

Art 3 Fordraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fordraget om Europeiska unionens
funktionssatt (TFEU), art 5 TEU, Art 9 Konventionen om rattigheter for personer med
funktionsnedsattning.
12
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användningen av territoriella verktyg
Samtliga prioriteringar inom fonden for en rattvis omstallning kommer att genomforas
genom en samordnad organisation som ska sakerstalla langsiktighet och kontinuitet vid
genomforandet av programmet. Detta for att mojliggora en territoriell utgangspunkt
med helhetssyn som stracker sig over alla prioriteringar som i sin tur forstarker
varandra. Genomforandet skall ske i dialog med de regioner fonden for en rattvis
omstallning beror for att sakerstalla relevans for insatserna och optimal
resursanvandning.
Programmet kommer att genomforas i enlighet med de tva territoriella omstallningsplanerna for Norrbotten respektive Gotlands lan. De territoriella omstallningsplanerna
sakerstaller att olika investeringar och insatser utgor del av en langsiktig strategi om
overgang till koldioxidneutral ekonomi. Ömstallningsplanerna framjar samverkan
mellan berorda aktorer, bidrar till sektorssamordning och framjar synergieffekter
mellan olika finansieringskallor.
-

Interregionala, gränsregionala och transnationella åtgärder

Mojligheter att samverka med andra forskningsprogram och regionalfondsprogrammet
for Smaland och oarna med liknande inriktning.
-

Den planerade användningen av finansieringsinstrument

Nej

2. A.3 Cirkulär ekonomi
Investeringar för att främja cirkulär ekonomi, bl.a. genom åtgärder för att förebygga och
minska avfall, resurseffektivitet, återanvändning och återvinning (art. 4.2 g., FROförordningen).

2.A.4.1 Fondernas interventioner
Insatserna syftar till att ytterligare begransa anvandandet av resurser i
mineralindustrin i Gotlands lan. Ytterligare utvecklingsarbete och investeringar kravs
for minimering av avfall, anvandning av avfall som bransle i cementtillverkningen,
ersattning av ramaterial och atervinning av betong.
Direkta insatser till företag:
045 Framjande av anvandningen av atervunnet material som ravara
047 Stod till miljovanliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i sma och
medelstora foretag
Utveckling av stödstrukturer:
047 Stod till miljovanliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i sma och
medelstora foretag
-

De huvudsakliga målgrupperna

Företag med verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG,
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forskningsinstitut, organisationer. Små och medelstora företag som inför produkt- eller
processinnovationer.
-

Insatser som skyddar jämlikhet, inkludering och icke-diskriminering 13

Alla, oavsett bakgrund, ska kunna medverka och bidra i programmets olika delar pa lika
villkor och ha samma forutsattningar att na inflytande i utvecklingsarbetet och fa
tillgang till de resurser som erbjuds. Ingen far diskrimineras pa grund av kon, ras,
etniskt ursprung, religion eller overtygelse, funktionsnedsattning, alder eller sexuell
laggning. For att jamstalldhet, icke-diskriminering och tillganglighet ska genomsyra
insatserna inom programmet ska de insatser som genomfors framja jamstalldhet for
kvinnor och man.
-

Indikation på särskilda territorier som fokuseras, inklusive planerad
användning av territoriella verktyg

Samtliga prioriteringar inom fonden for en rattvis omstallning kommer att genomforas
genom en samordnad organisation som ska sakerstalla langsiktighet och kontinuitet vid
genomforandet av programmet. Detta for att mojliggora en territoriell utgangspunkt
med helhetssyn som stracker sig over alla prioriteringar som i sin tur forstarker
varandra. Genomforandet skall ske i dialog med de regioner fonden for en rattvis
omstallning beror for att sakerstalla relevans for insatserna och optimal
resursanvandning.
Programmet kommer att genomforas i enlighet med de tva territoriella omstallningsplanerna for Norrbotten respektive Gotlands lan. De territoriella omstallningsplaner-na
sakerstaller att olika investeringar och insatser utgor del av en langsiktig strategi om
overgang till koldioxidneutral ekonomi. Ömstallningsplanerna framjar samverkan
mellan berorda aktorer, bidra till sektorssamordning och framja synergieffekter mellan
olika finansieringskallor.
-

Interregionala, gränsregionala och transnationella åtgärder

Mojligheter att samverka med andra forskningsprogram och regionalfondsprogrammet
for Smaland och oarna med liknande inriktning.
-

Den planerade användningen av finansieringsinstrument

Nej

Art 3 Fordraget om Europeiska Unionen (TEU), Art. 10 Fordraget om Europeiska unionens
funktionssatt (TFEU), art 5 TEU, Art 9 Konventionen om rattigheter for personer med
funktionsnedsattning.
13
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A.2.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer
Prioritering
1

Särskilt mål
Att gora det mojligt for

Fond

Region-kategori

Fro

Mer utvecklade

ID
RCO 02

Indikator
Företag som får stöd genom bidrag

Mått-enhet
företag

Delmål 2024
1

Mål 2029
1

Fro

Mer utvecklade

RCO 10

Företag som samarbetar med forskningsinstitut

Antal företag

1

1

regioner och
manniskor att hantera
de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral
ekonomi: Forskning
och innovation, teknik
och infrastruktur för
ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp,
energilagringsteknik
och förnybar energi
1

Att gora det mojligt for
regioner och
manniskor att hantera
de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral

ekonomi: Forskning
och innovation, teknik
och infrastruktur för
ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp,
energilagringsteknik
och förnybar energi
1

Att gora det mojligt for

Fro

Mer utvecklade

RCO 120

regioner och

Företag som får stöd för att minska

Antal företag

1

1

261

329

växthusgasutsläppen från sådan verksamhet

manniskor att hantera

som förtecknas i bilaga I till direktiv

de sociala,

2003/87/EG

ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral
ekonomi: Forskning
och innovation, teknik
och infrastruktur för
ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp,
energilagringsteknik
och förnybar energi
1

Att gora det mojligt for
regioner och

Fro

Mer utvecklade

RCO 22

Extra produktionskapacitet för förnybar energi
(varav el respektive värme)

manniskor att hantera
de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en

33

klimatneutral
ekonomi: Forskning
och innovation, teknik
och infrastruktur för
ren energi, minskning
av växthusgasutsläpp,
energilagringsteknik
och förnybar energi
1

Att gora det mojligt for

Fro

Mer utvecklade

RCO 34

Extra kapacitet för avfallsåtervinning

Ton/år

regioner och
manniskor att hantera
de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till en
klimatneutral
ekonomi: Cirkulär
ekonomi

Delmål 2024 – artikel 2.11 anger att delmal ar ett mellanliggande varde som ska uppnas vid en viss tidpunkt under programperioden for en indikator som
ingar i ett sarskilt mal
Mål 2029 – artikel 2.10 anger att mal ar ett pa forhand overenskommet varde som ska uppnas i slutet av programperioden for en indikator som ingar i ett
sarskilt mal.
Tabell 3: Resultatindikatorer
Priori
tering

Särskilt mål

Fond

Regionk
ategori

ID

Indikator

Måttenhet

Baselinj
e- eller

Referensår

Mål 2029

Källa

Kommentar (200)

(200)

referens

34

värde
1

Att gora det

Fro

Mer

RCR02

Privata investeringar som

mojligt for

utveckla

matchar offentligt stod

regioner och

de

(fordelade per: bidrag,

manniskor att

euro

finansieringsinstrument) *

hantera de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till
en klimatneutral
ekonomi:
Forskning och
innovation, teknik
och infrastruktur
för ren energi,
minskning av
växthusgasutsläpp,
energilagringstekn
ik och förnybar
energi
1

Att gora det

Fro

Mer

RCR 03

Sma och medelstora foretag

mojligt for

utveckla

som infor produkt- eller

regioner och

de

processinnovationer

manniskor att
hantera de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till
en klimatneutral

35

ekonomi:
Forskning och
innovation, teknik
och infrastruktur
för ren energi,
minskning av
växthusgasutsläpp,
energilagringstekn
ik och förnybar
energi
1

Att gora det

RCO 29 Uppskattade

Ton

mojligt for

Fro

Mer
utveckla

RCR29

växthusgasutsläpp från sådan

CO2ekvival

regioner och

de

verksamhet som förtecknas i

enter/år

manniskor att

bilaga I till direktiv

hantera de sociala,

2003/87/EG i företag som får

ekonomiska och

stöd

1,6

2020

1,2

Cementa

180

2018

329

Erica

miljomassiga
effekterna av
omstallningen till
en klimatneutral
ekonomi:
Forskning och
innovation, teknik
och infrastruktur
för ren energi,
minskning av
växthusgasutsläpp,
energilagringstekn
ik och förnybar
energi
1

Att mojliggora for

Fro

Mer

RCR 32

Fornybar energi:

Mw

Det genomforbara

36

regioner och

utveckla

manniskor att

de

Lidstro
m et al.
14201812-06.
201812-06.

(drift)kapacitet som ar
ansluten till nat

hantera de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
konsekvenserna av
omstallningen till

Vattenfal
l AB,
FoU,
Krafttek
nik.15

en klimatneutral
ekonomi.

1

Att gora det

malet for 2035 ar
380MW (vind) +
30MW (sol).16

Fro

Mer

mojligt for

utveckla

regioner och

de

RCR47

Avfall som återvunnits

Ton/år

RCR48

Återvunnet avfall som använts

Ton/år

manniskor att
hantera de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till
en klimatneutral
ekonomi: Främja
övergången till en
cirkulär ekonomi
1

Att gora det

Fro

Mer

mojligt for

utveckla

regioner och

de

som råmaterial

Johanna Högerås, Firas Daraiseh och Fredrik Carlsson.
Förbättrad leveranssäkerhet och ökad kapacitet för ytterligare förnybar elproduktion.
16
Mellanliggande värden har definierats av linjär interpolation.
14
15
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manniskor att
hantera de sociala,
ekonomiska och
miljomassiga
effekterna av
omstallningen till
en klimatneutral
ekonomi: Främja
övergången till en
cirkulär ekonomi
I det fall en prioritering består av två regionkategorier ska mål och delmål delas upp mellan dessa två regionakategorier

Mål 2029 – artikel 2.10 anger att mal ar ett pa forhand overenskommet varde som ska uppnas i slutet av programperioden for en indikator som ingar i ett
sarskilt mal.
Artikel 17.3d ii, samt Art 37.2b
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2.A.2.3 Vägledande fördelning av anslagna medel efter typ av intervention
Referens: Artikel 17.3d (vii) samt Annex 1, CPR
Tabell 4: Dimension 1 – interventionstyp

Prioritering
nr

1

Fond

ERDF

Regionkategori

Mer utvecklade

Särskilt mål

Att gora det mojligt for regioner och

Kod

9

manniskor att hantera de sociala,
ekonomiska och miljomassiga effekterna
av omstallningen till en klimatneutral
ekonomi: Forskning och innovation,
teknik och infrastruktur för ren energi,
minskning av växthusgasutsläpp,
energilagringsteknik och förnybar energi

1

ERDF

Mer utvecklade

Att gora det mojligt for regioner och

21

manniskor att hantera de sociala,
ekonomiska och miljomassiga effekterna
av omstallningen till en klimatneutral
ekonomi: Forskning och innovation,
teknik och infrastruktur för ren energi,
minskning av växthusgasutsläpp,
energilagringsteknik och förnybar energi

1

ERDF

Mer utvecklade

Att gora det mojligt for regioner och

22

manniskor att hantera de sociala,
ekonomiska och miljomassiga effekterna
av omstallningen till en klimatneutral
ekonomi: Forskning och innovation,
teknik och infrastruktur för ren energi,
minskning av växthusgasutsläpp,
energilagringsteknik och förnybar energi

1

ERDF

Mer utvecklade

Att gora det mojligt for regioner och

32

manniskor att hantera de sociala,
ekonomiska och miljomassiga effekterna
av omstallningen till en klimatneutral
ekonomi: Forskning och innovation,
teknik och infrastruktur för ren energi,
minskning av växthusgasutsläpp,
energilagringsteknik och förnybar energi

1

ERDF

Mer utvecklade

Att gora det mojligt for regioner och
manniskor att hantera de sociala,
ekonomiska och miljomassiga effekterna
av omstallningen till en klimatneutral
ekonomi: Forskning och innovation,
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Belopp
(EUR)
[f.n.
uttryckt
i % av
total
FRO]
27%
kod 9,
21, 22,
32, 33

teknik och infrastruktur för ren energi,
minskning av växthusgasutsläpp,
energilagringsteknik och förnybar energi

1

ERDF

Mer utvecklade

45

Att gora det mojligt for regioner och
manniskor att hantera de sociala,
ekonomiska och miljomassiga effekterna

5% kod
45 och
47

av omstallningen till en klimatneutral
ekonomi: Cirkulär ekonomi

1

ERDF

Mer utvecklade

47

Att gora det mojligt for regioner och
manniskor att hantera de sociala,
ekonomiska och miljomassiga effekterna
av omstallningen till en klimatneutral
ekonomi: Cirkulär ekonomi

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform

Prioritering nr
1

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål

Kod

Belopp (EUR)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemekanism och territoriell
inriktning17

Prioritering nr
1

Fond
ERDF

Regionkategori
Mer utvecklade

Särskilt mål

Kod

Belopp (EUR)

2 B Prioritering för Tekniskt stöd (TA)
Denna del av avsnitt 2 ansvarar Tillvaxtverket for.
Referens: 17.3, 31-3218 CPR

2.B.1 Prioritering för TA (Flat rates)
2.B.1.1 Fondens interventioner
-

Relaterade typer av åtgärder (Interventioner)

Textavsnitt
8 000 tecken (exklusive mellanslag)
-

De huvudsakliga målgrupperna

Textavsnitt
1 000 tecken (exklusive mellanslag)

17

Koder for territoriell genomforandemekanism och territoriell inriktning aterfinns i Annex I till CPR
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2.B.1.2 Indikatorer
Tabell 2: Aktivitetsindikatorer
Prioritering

Särskilt
mål

Fond

Region-

ID

Indikator

kategori

Mått-

Delmål

Mål

enhet

2024

2029

2.B.1.3 Indikativ fördelning enligt typ av intervention
Prioritering nr

Fond

Regionkategori

Kod

Belopp (EUR)

2.B.2 Prioriteringar för TA (finansiering inte kopplat till kostnader)
Har upprepas samtliga avsnitt ovan inklusive tabeller forutom de huvudsakliga
malgrupperna samt tabell 2 Aktivitetsindikatorer.
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Kapitel 3: Finansieringsplan
Regeringskansliet ansvarar for avsnitt 3.A Överforingar och bidrag samt 3.1 Anslag per
ar.

3.A Överföringar och bidrag
Referens: Artikel 17.3 f (i-iii), artikel 106.1-3, 10 och 21 CPR
⎕

Programme amendment related to article 10, CPR (contributions to Invest EU)

⎕

Programme amendment related to article 21, CPR (transfers to instrument
under direct or indirect management between shared management funds)

Tabell 15: Contribution to InvestEU
Regionkategori
ERDF

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 4

Belopp

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)

Mer utvecklade
Yttre randomraden

Textavsnitt
3 500 tecken (exklusive mellanslag)
Tabell 16: Transfers to instrument under direct or indirect management
Regionkategori
ERDF

Mer utvecklade
Yttre randomraden

Motivering for overforing av medel.

Textavsnitt
3 500 tecken (exklusive mellanslag)

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

Instrument 5

Belopp

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

Tabell 17: Överföring mellan shared management funds – tabellen ackumulerar alla överföringsbelopp under programperioden.

Motivering for overforing av medel.

Textavsnitt
3 500 tecken (exklusive mellanslag)

3.1 Anslag per år
Tabellen nedan visar fordelning av fondens medel per ar under hela programperioden. I beloppen inkluderas belopp som eventuellt overforts i enlighet till
annan fond under ”shared management”.
Tabell 10: Anslag per år
Fond

Regionkategori

Fro

Mer utvecklade
Yttre randomraden…

Totalt

Artikel 17.3f i.

2021

2022

2023

2024

2025

2026
Utan flexibilitet

2026
Med flexibilitet

2027
Utan flexibilitet

2027
Med flexibilitet

Totalt

3.2 Totala anslag per fond och nationell medfinansiering
Tabell 11: Totala anslag per fond och nationell medfinansiering Åren 2021 – 2025 (Financing not linked to costs)
Politiskt

EU:s

Nationellt

Nationella bidraget

mål nr el

Prioritering

av unionens stöd (tot el

bidrag

bidrag

Öffentligt

Privat

TA

offentligt)

(a)

(b)=(c+d)

(c)

(d)

1

Underlag för beräkning

Öffentlig/totalt

Fond

Fro

2
TA

Regionkategori

Totalt

Medfinansieringsgrad

(c)=(a)+(b)

(F)=(a)/(c)

Mer utvecklade
Yttre randomraden..

Artikel 29
Artikel 30

Totalt

Mer utvecklade
Yttre randomraden..

Totalt
Artikel 17.3 f ii, 17.6 samt 30 CPR

Tabell 11: Totala anslag per fond och nationell medfinansiering Åren 2021 – 2025 (Flat rate)
Politiskt

Prio

Unionens

mål nr

stöd (tot el

el TA

offentligt)
1

Öffentlig/totalt

Fond

Fro

Mer utvecklade
Yttre randomraden..

ERDF
ERRF

Totalt

Mer utvecklade
Yttre randomraden..

Totalt
Artikel 17.3 f ii, 17.6 samt 31?

EU:s bidrag

EU:s bidrag

(a)=(b)+(c+(i)

2
TA

Regionkategori

EU

EU(TA)

Flexibilitet

(b)

(c)

(i)

Nationellt

Nationella

bidrag

bidraget

Totalt

(d)=(e+f)

Öffentligt

Privat

(e)

(f)

Medfinansierings
grad

(g)=(a)+(d)
(h)=(a)/(g)

Kapitel 4: Nödvändiga villkor
Anges då ett valt särskilt mål har kopplingar till ett så kallat nödvändigt villkor.
Exempelvis har särskilda mål i politiskt mål 1 en koppling till ett villkor i form av
en strategi för smart specialisering. I bilaga III och IV till CPR (se rubrik
Regelverket) preciserar kommissionen de nödvändiga villkor som ska vara
uppfyllda den dag programmet lämnas in till kommissionen.
Regionerna ansvarar för tematiska nödvändiga villkor. Tillväxtverket ansvarar för
övergripande nödvändiga villkor.
Tabell 12: Nödvändiga villkor
Nodvandiga
villkor

Fon
d

Sarskil
t mal

Effektiva
mekanismer for
overvakning av
marknaden for
offentlig
upphandling

Fro

samtli
ga

Uppfylln
ad av
nodvand
igt
villkor
Ja

Kriterier

Uppfyllnad
av kriterier

Hanvisning till
relevanta dokument

Motivering

Kriterium 1 –
Övervakningsmekanismer har inforts som
omfattar alla forfaranden enligt nationell
upphandlingslagstiftning och som innehaller
foljande:
1. Arrangemang for att sakerstalla insamling av
effektiva, tillforlitliga och uttommande uppgifter
och indikatorer inom ett enda it-system eller ett
natverk av driftskompatibla system, i syfte att
genomfora engangsprincipen och underlatta
rapporteringsskyldigheterna i artikel 83.3 i
direktiv 2014/24/EU i enlighet med kraven om
eupphandling, samt artikel 84 i direktiv

Ja

https://www.rik
sdagen.se/sv/do
kumentlagar/dokument
/svenskforfattningssamli
ng/lag-2019668omupphandlingsstat
istik_sfs-2019668

1.
Arligen tas omfattande
statistik om offentlig upphandling i Sverige
fram i samarbete mellan
Upphandlingsmyndigheten och
Konkurrensverket som tillika ar
tillsynsmyndighet for offentlig
upphandling i Sverige.
Statistiken for offentlig upphandling i
Sverige utvecklas nu aven genom den nya
lag om upphandlingsstatistik som tradde i
kraft den 1 juli 2020 samt Forordningen
om upphandlingsstatistik. Fran och med
2021 kommer statistik med hog

http://www.kon

2014/24/EU. Uppgifterna och indikatorerna
omfattar minst foljande delar:
a. Konkurrensens kvalitet och intensitet: namnen
pa vinnarna samt de ursprungliga
anbudsgivarna, antalet ursprungliga
anbudsgivare, antal utvalda anbudsgivare, det
kontrakterade priset – mot det ursprungliga
budgetanslaget och, dar sa ar mojligt genom
kontraktsregister, det slutliga priset efter
slutforandet.
b. Sma och medelstora foretags deltagande som
direkta anbudsgivare.
c. Överklaganden mot de beslut som de
upphandlande myndigheterna fattar, daribland
minst deras antal, den tid som kravs for att fatta
ett beslut i forsta instans och antalet beslut som
gar vidare till andra instans.
d. En forteckning over alla kontrakt som tilldelats
i enlighet med reglerna om undantag fran
reglerna om offentlig upphandling, med
angivande av den specifika bestammelse som
anvants.

kurrensverket.se
/upphandling/til
lsyn/
https://www.rik
sdagen.se/sv/do
kumentlagar/dokument
/svenskforfattningssamli
ng/forordning2015527-medinstruktionfor_sfs-2015-527

tillforlitlighet att finnas pa plats.
2.
Konkurrensverket svarar
for overvakning (tillsyn) av den offentliga
upphandlingen och analys gors av
Upphandlingsmyndigheten.
3.
Lagen om
upphandlingsstatistik tillser detta.
4.
(Forvaltande myndighets
rutin – behover utvecklas? Tipsfunktion
finns hos KKV!)

2. Arrangemang for att sakerstalla tillracklig
kapacitet for overvakning och analys av uppgifter
av de behoriga nationella myndigheterna.
3. Arrangemang for att gora uppgifterna och
indikatorerna, samt resultatet av analysen,
tillgangliga for allmanheten via anvandarvanliga
oppna data.
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Verktyg och
kapacitet for en
effektiv
tillampning av
reglerna om
statligt stod.

Fro

Samtli
ga

Ja

4. Arrangemang for att sakerstalla att alla
uppgifter som tyder pa misstankt uppgjorda
anbudsgivningar systematiskt overlamnas till
behoriga nationella organ.
Kriterium 2

Ja

https://www.riksda
gen.se/sv/dokumen
tlagar/dokument/sv
enskforfattningssamling
/forordning2009145-medinstruktion-for_sfs2009-145
https://www.uppha
ndlingsmyndighete
n.se/statsstod/
https://www.riksda
gen.se/sv/dokumen
tlagar/dokument/sv
enskforfattningssamling
/forordning2015527-medinstruktion-for_sfs2015-527

Kontroll av foretag i svarigheter gors hos
Forvaltande myndighet via tjanst
(Creditsafe) for foretagsrating. Finns hog
eller mycket hog risk for insolvens enligt
ratingen sa ska en fordjupad kontroll
goras. Det s.k. Deggendorf-villkoret
bevakas fortlopande. Myndigheten har
ocksa en inkopt tjanst for bevakning av
rattsutveckling vilken inkluderar
statsstodsomradet och beslut som fattas
av kommissionen och EU:s domstolar. Ev.
aterkravsbeslut gallande foretag som
berors av ERUF uppmarksammas via
arendehanteringssystemet (Nyps) i vilket
upplysningar kan laggas som forhindrar
utbetalning av stod. Statsstodsexpertis
finns pa nationell niva inom Forvaltande
myndighet (Juridikenheten) och den
resursen utnyttjas vid beredning av
stodarenden inom ERUF samt for
kontakter med externa intressenter pa
regional och lokal niva. Vagledning kan
ocksa lamnas av
Upphandlingsmyndigheten som fatt ett
sarskilt uppdrag att bista regioner och
kommuner med information om
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tillampningen av EU:s statsstodsregler.
Effektiv
tillampning och
genomforande av
EU:s stadga om
de grundlaggande
rattigheterna

Fro

Samtli
ga

Ja

Genomforande
och tillampning
av FNkonventionen om
rattigheter for
personer med
funktionsnedsatt
ning i enlighet
med radets beslut
2010/48/EG

Fro

Samtli
ga

Ja

Kriterium 3 –
Effektiva mekanismer finns pa plats for att
sakerstalla overensstammelse med EU:s stadga
om de grundlaggande rattigheterna och
inkluderar foljande:
1. Arrangemang for att sakerstalla kontrollen av
att de insatser som stods av fonderna
overensstammer med stadgan om de
grundlaggande rattigheterna.
2. Arrangemang for rapportering till
overvakningskommitten om att de insatser som
stods av fonderna overensstammer med stadgan.
Kriterium 4 –
Forekomsten av en nationell ram for
genomforande av konventionen som inkluderar
foljande: 1. Syften med matbara mal,
datainsamling och overvakningsmekanism.
2. Arrangemang for att sakerstalla att politik,
lagstiftning och standarder avseende
tillganglighet verkligen kommer till uttryck i
forberedelserna och genomforandet av
programmen.

Ja?

Ja?

(Se utredning gjord av Uppsala universitet
– EU:s rattighetsstadgas tillampning i
Sverige)
1. Foljer den svenska
lagstiftningen/EU-ratten och EUdomstolens praxis.
2. Rapportering vid behov.

Prop
2016/17:188.
Nationellt mal och
inriktning for
funktionshinderspol
itiken.
1

Har har MFD
samlat lagar, regler
och bestammelser
med krav pa
tillganglighet i olika
forfattningar.
https://www.mfd.se
/verktyg/lagar-ochregler-omtillganglighet/
2

Arbetet med funktionshinderspolitiken
inriktas mot principen om universell
utformning, att identifiera och atgarda
befintliga hinder, individuella stod samt
icke-diskriminering.
Konventionen inforlivas i nationell
lagstiftning. Svensk lag galler och star inte
i konflikt med konventionen. En stor del
av de upplevda hindren eller
diskriminerade strukturer kan motverkas
genom framjandet av tillganglighet och
delaktighet genom okad kunskap och
medvetenhet.
Myndigheten for delaktighet framjar och
foljer upp funktionshinderspolitikens
genomforande. Tillvaxtverket och MFD gor
sa aven i forberedelserna och
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genomforandet av programmen.
Representanter for rattighetsbarare ska
vara aktivt involverade i beslut och
overvakning av konventionen.

Referens: Artikel 17.3 h och bilaga III, IV, CPR
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Kapitel 5: Programmyndigheter
Regeringskansliet ansvarar for detta avsnitt.
Referens: Art 17.3 (j), 65, 78 CPR
Tabell 13: Programmyndigheter
Programmyndigheter
Forvaltande myndighet

Revisionsmyndighet
Organisation som erhåller
utbetalningar från KOM
Örganisation -art 30(5)

Namn

Kontakt

E-post

Kapitel 6: Partnerskap
Referens: Art 6 CPR och förordning (EU) nr 240/2014

Textavsnitt
10 000 tecken (exklusive mellanslag)
Vilka aktörer som deltagit i framtagande av programmet samt vilka som kommer
engageras i genomförandet av programmet.
Framtagandet av programmet har skett i dialog med olika aktörer och avstämningar i
en rad befintliga samverkansstrukturer. Arbetet har skett i nära samarbete med Region
Norrbotten och Region Gotland som in sin tur haft dialog med parter inom offentlig och
privat sektor, akademi och andra berörda organisationer och parter.
En myndighetsgrupp bestående av Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans berett alla ställningstagande i processen
och bistått med expertis och underlag. Länsstyrelserna i Norrbotten och Gotland har
deltagit i möten på regional nivå och lämnat synpunkter under arbetets gång. Kontakter
med ESF-rådet, Vinnova, SGU, Sametinget har inletts. Berörda företag har kontaktats
och lämnat synpunkter, och så har även branchorganisationen Jernkontoret.
En viktig utgångspunkt i arbetet har varit de klimatfärdplaner som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige med tillhörande strategier för implementering och utförande
av klimatfärdplanerna. Med detta som grund har breda förankringsprocesser genomförts i syfte att etablera partnerskap inför både framtagandet av programmet som dess
genomförande.
Framtagandet av programmet har letts av Tillväxtverket med stöd experter som kommissionen finansierat genom DG REFORM.
Remissversion av programförslag skickas ut 26 november för inhämtning av synpunkter från berörda myndigheter, företag, organisationer, kommuner och
Efter sammanställning av remissynpunkter, revidering och komplettering av programförslaget med kvarvarande delar från Tillväxtverket och Näringsdepartementet kommer det slutliga förslaget att redovisas till Regeringskansliet innan 31 december 2020.
Statens energimyndighet (Energimyndigheten) verkar inom olika samhällssektorer för
att skapa förutsättningar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndighetens uppdrag inkluderar Industriklivet, en
statlig satsning som stödjer utveckling av teknik och processer för att reducera de processrelaterade växthusgasutsläppen i den svenska industrin.
Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande
och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket ska verka för att
det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.
Sveriges geologiska undersökning har ansvar för landets geologiska beskaffenhet och
kunskap om råvaror nödvändiga för en grön omställning.
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Länsstyrelser – Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse som leds av en
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet och en överklagandeinstans samt har ett tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.
Länsstyrelserna har sedan 2018 haft i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt
perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom ramen
för uppdraget ska länsstyrelserna bland annat:
• leda och samordna arbetet med att mot bakgrund av de långsiktiga energi- och klimatpolitiska mål som riksdagen beslutat om och i dialog med andra aktörer i respektive län
genomföra de nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, samt
• samordna åtgärder för fossilfria transporter och inom ramen för arbetet med de regionala energi- och klimatstrategierna, i dialog med Energimyndigheten och Trafikverket, genomföra regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.
De regionala strategierna och planerna har antagits under hösten 2019 och nu påbörjas
arbetet med att genomföra dem. Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att i samverkan med region och kommuner bidra till genomförandet med Agenda 2030.
Kommuner och regioner är viktiga i Sveriges klimatarbete. I och med närheten till medborgarna, deras roller för fysisk planering och som stora arbetsgivare är de betydelsefulla klimataktörer i arbetet mot uppsatta klimatmål. Kommunerna driver den lokala
utvecklingen i samverkan med företag, organisationer, invånare och andra aktörer och
bidrar därigenom till att nå uppsatta nationella och lokala målsättningar.
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Kapitel 7: Kommunikation och synlighet
Tillvaxtverket ansvarar for detta kapitel.
Art. 17.3(i) och 41–43, CPR

Textavsnitt
4 500 tecken (exklusive mellanslag)
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Kapitel 8: Användning av enhetskostnader, klumpsummor, flat
rates och finansiering ej kopplad till kostnader.
Tillvaxtverket ansvarar for detta kapitel.
Art 88–89 CPR
Tabell 14. Användning av enhetskostnader, klumpsummor, flat rates och
finansiering ej kopplad till kostnader.
Användning av artiklarna 88 och89
Programmet kommer att nyttja redovisningsalternativet
enhetskostnader, klumpsummor samt flat rates (art 88) om ja, fyll i
Appendix I
Programmet kommer att nyttja redovisningsalternativet finansiering ej
kopplat till kostnader (art 89) om ja, fyll i Appendix II

Ja
⎕

Nej
⎕

⎕

⎕
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Remiss av förslag om nationellt program för fonden för
en rättvis omställning, territoriella omställningsplaner
för Gotlands och Norrbottens län, samt
miljökonsekvensbedömning
Remissinstanser:
Region Gotland
Region Jonkopings lan
Region Kronoberg
Region Kalmar
Region Norrbotten
Region Vasterbotten
Lansstyrelsen i Gotlands lan
Lansstyrelsen i Norrbottens lan
Arbetsformedlingen
Energimyndigheten
ESF
Formas
Naturvardsverket
Sametinget
Svenska kraftnat
Vinnova
Myndigheten for yrkeshogskolan
Biofuel Region
Energikontoren
Formas
Fossilfritt Sverige
Jernkontoret
SWERIM
Svemin
Svemin: Women in Mining
Lulea Tekniska Universitet
Kungliga tekniska hogskolan
Uppsala universitet
Bergsskolan
RISE
Tillvaxt Gotland
IUC Norr
Norrbottens kommuner
Lulea
Pitea
Boden
Gallivare
Haparanda
Kalix
Arvidsjaur
Kiruna
Alvsbyn
Europe Direct Norrbotten
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