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Godkänd av Francisca Ramsberg
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Uppdrag att redovisa medfinansiering inom Fonden för en rättvis
omställning

Beslutet att godkänna denna slutrapport har fattats av tillförordnad generaldirektör Francisca
Ramsberg.

Handläggningen har gjorts av Kristin Hedström på Tillväxtverket. I arbetet har enhetschef Annika
Rosing och avdelningschef Tim Brooks deltagit. Annika Rosing var föredragande för ärendet.

Stockholm, 7 juni 2022

Francisca Ramsberg
Annika Rosing
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1. Uppdraget
Bakgrund:
Regeringen uppdrog den 26 mars 2020 åt Tillväxtverket att förbereda
och vidta de åtgärder som behövs för att utgöra förvaltande myndighet
och redovisningstjänst för ett nationellt program inom Fonden för en
rättvis omställning (FRO) under programperioden 2021-2027
(N2020/00769).
Den 3 november 2021 bemyndigade regeringen chefen för
Näringsdepartementet att lämna in förslag till program för FRO i
programperioden 2021-2027 till Europeiska kommissionen
(N2020/03164 delvis). Den 16 december 2021 skickades förslag till
program till kommissionen.
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:1 Regionala
utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
(N2022/00699) innefattar anslagspost 26 Regionala
utvecklingsåtgärder – FRO. Här anges att 260 000 000 kr får användas
till att medfinansiera FRO.
Uppdrag 3.5 i regleringsbrev för 2022 uppdrar åt Tillväxtverket att
redovisa om och i så fall hur staten på sikt kan ta ett mindre
medfinansieringsansvar inom programmet för FRO och ersättas
genom att aktörer inom näringslivet tar ett större
medfinansieringsansvar.
2. Resultat
Kommissionen har inte fattat beslut gällande programmet för FRO, och
förväntas nu fatta detta beslut innan augusti 2022. Redovisning för
detta uppdrag gäller därför programmets förberedelser och inte dess
genomförande.
Budget för FRO uppgår till 155 744 306 EUR i EU-medel och nationellt
bidrag med 50% (medfinansiering), därmed ett totalt belopp om 311
488 612 EUR. I förberedelserna gör Tillväxtverket ett antagande om
att c: a 123 000 000 EUR av fondens EU-medel anslås till omställning
av teknik och kompetens vid ETS-anläggningar med stora
koldioxidutsläpp, inkl. företag som möjliggör omställningen vid dessa
anläggningar.
De planerade insatserna inom FRO omfattas av EU:s regler för
statsstöd som begränsar stödnivåer till företag. De maximala
stödnivåerna skiljer sig åt för olika typer av insatser men innebär
övergripande att näringslivet förväntas stå för betydande
medfinansiering i programmet.
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Myndigheten har en löpande dialog med de företag och ETSanläggningar som identifieras i programmet gällande
medfinansieringskrav.
Tillväxtverket har kontakt med Europeiska investeringsbanken i
förberedelserna för FRO då banken är utpekad inom mekanismen för
en rättvis omställning, och informerar berörda företag löpande om
möjligheter som Europeiska investeringsbanken kan erbjuda.
3. Slutsatser
Det är Tillväxtverkets bedömning att näringslivet förväntas stå för
betydande medfinansiering i programmet. Myndigheten kommer att
följa genomförandet av programmet i detta hänseende.
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