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Ärendenummer:
NV-09162-20
Näringsdepartementet
n.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande angående utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för
perioden 2021-2027 för eventuella synpunkter (dnr N2020_02875)
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Gällande text om den nationella delen inom Eruf (sista stycket sida 6 i Annex 2)
saknar Naturvårdsverket information om politiskt mål 2, Ett grönare och
koldioxidsnålare Europa, inom vilket Naturvårdsverket har sin tydliga roll.
Under aktuell textskrivning till Eruf- programmet har politiskt mål 2 applicerats
till delen hållbar stadsutveckling och finansieringsinstrument. Texten bör
därmed redigeras för att stå i enlighet med Tillväxtverkets regleringsbrev, se
förslag till ändringar i bilaga 1.
I skrivningarna om fonden för rättvis omställning (FRO) anser Naturvårdsverket
att texten i vissa fall, bland annat genom hur begreppen ”ska”, ”kan” och
”kommer” används, kan anses föregripa pågående diskussioner om vilka
sektorer och åtgärder som kommer att omfattas. I bilaga 1 ges några exempel
och möjliga förslag för att minska denna risk.
Gällande skrivningar om digitalisering och digital infrastruktur anser
Naturvårdsverket att dessa behöver dessa kompletteras utifrån EU:s datastrategi
som anger att Horisont Europa, programmet för ett digitalt Europa samt strukturoch investeringsfonderna kommer att göra det möjligt för små och medelstora
företag i dataekonomin att få bättre tillgång till data och utveckla nya tjänster
och tillämpningar baserat på data. Nya affärsmodeller samt nya och ändrade
arbetssätt baserad på ökad dataanvändning i en datadriven ekonomi ger nya
förutsättningar att åstadkomma ett hållbart och mer innovativt Europa. Digitalt
utanförskap måste motverkas och digital kompetens ökas för att nå miljö- och
hållbarhetsmål. Se bilaga 1 för förslag på redigeringar i texten.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Maria
Ohlman, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed, handläggarna Johana
Axelsson, Samira Jabet, Daniel Engström Stenson och Therese Nordenvall.
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
För Naturvårdsverket

Björn Risinger
Maria Ohlman
Avdelningschef
Kopia till:
m.remissvar@regeringskansliet.se
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Bilaga 1 Förslag på redigeringar i textutkast
Eruf s. 6, Annex 2:
Det nationella regionalfondsprogrammet ska vara inriktad mot
politiskt mål 1, Ett smartare Europa genom innovativ och smart
ekonomisk omvandling. De delar av programmet som avser
hållbar stadsutveckling och finansieringsinstrument kan inriktas
mot politiskt mål 2, Ett grönare och koldioxidsnålare Europa.
FRO s. 5:
…De utpekade industrierna står för en betydande del av

växthusgaserna i Sverige och det finns därmed en stor potential i
att uppnå minskade utsläpp. Åtgärderna ska avse verksamheter
enligt bilaga 2 till förordning (2004:1205) om handel med
utsläppsrätter med anläggningar i berörda regioner. Åtgärder
ska inriktas på produktiva investeringar i små och medelstora
företag, inklusive uppstartsföretag, som leder till ekonomisk
diversifiering och omställning, investeringar i skapandet av nya
företag, investeringar i forskning och innovation och främjande
av överföring av avancerad teknik, investeringar i användning av
teknik och infrastruktur för ren energi, minskning av
växthusgasutsläpp, energieffektivitet och förnybar energi,
investeringar för att främja cirkulär ekonomi, resurseffektivitet,
återanvändning och återvinning samt för kompetenshöjning och
omskolning av arbetstagare.
FRO s. 7:
FRO förväntas bidra till omställningenen av stål-, mineral- och
metallindustrin samt raffinaderibranschen inklusive
bioraffinaderi av industri som omfattas av EU ETS och
huvudsakligen riktas mot anläggningar som har stora utsläpp så
att substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga.
Insatserna omfattar regioner som står inför allvarliga
socioekonomiska utmaningar kopplat till övergångsprocessen
mot en klimatneutral ekonomi i unionen 2050 inom ramen för
dessa utpekade industrier. Fonden kommer att kan bidra till
bland annat produktiva investeringar i små och medelstora
företag, inklusive uppstartsföretag, som leder till ekonomisk
diversifiering och omställning, investeringar i skapandet av nya
företag, investeringar i forskning och innovation och främjande
av överföring av avancerad teknik, investeringar i användning av
teknik och infrastruktur för ren energi, minskning av
växthusgasutsläpp, energieffektivitet och förnybar energi,
investeringar för att främja cirkulär ekonomi, resurseffektivitet,
återanvändning och återvinning samt för kompetenshöjning och
omskolning av arbetstagare.
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Eruf s. 2:
Det finns ett behov av att öka den digitala mognaden och
användningen av data över hela landet. Digitalisering, och
användande av data, kan även bidra till att möta
samhällsutmaningar och till att bidra till omställning till en
cirkulär ekonomi.
Eruf s. 2:
Tillgång till data och bredband med hög överföringskapacitet har
betydelse för hållbar tillväxt, möjligheten att driva företag, bo
och tillhandahålla god samhällsservice och tillgång till
utbildningsmöjligheter. /…/ God tillgänglighet är av strategisk
betydelse för Sverige /.../ God tillgänglighet till el- transport- och
digital infrastruktur är av strategisk betydelse för Sverige /…/.
ESF+ s. 4:
Grupper som sedan tidigare står utanför eller har en svag
ställning på arbetsmarknaden riskerar att drabbas särskilt hårt.
Under covid-19-pandemin har det digitala utanförskapet
synliggjorts.
FRO s. 5:
Åtgärder ska inriktas på produktiva investeringar i små och
medelstora företag, inklusive uppstartsföretag, som leder till /…/
främjande av överföring av avancerad teknik och användandet av
data, /…/.
Eruf s. 6:
/…/ Insatserna ska därmed bidra till ett grönt, hållbart och mer
digitaliserat, innovativt Europa.
Eruf s. 6:
Inom det politiska målet 1 Ett smartare Europa genom innovativ
och smart ekonomisk omvandling ska de regionala programmen
bidra till att förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och
främja användningen av avancerad teknik och användningen av
data.
ESF+ s.7:
Inom det politiska målet 4 Ett mer socialt Europa ska det
nationella socialfondsprogrammet innehålla insatser som /…/
främjar social inkludering och minskar det digitala
utanförskapet.
FRO s.7:
Fonden kommer att bidra till produktiva investeringar i små och
medelstora företag, inklusive uppstartsföretag, som leder till /…/
överföring av avancerad teknik och användning av data, /…/.
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Ett smartare Europa… s. 8:
Genom en förbättrad forsknings- och innovationskapacitet och
användning av avancerad teknik och användning av data skapas
också möjligheter för företag att verka och utvecklas i hela
landet. /…/ Det gäller framför allt i de delar som berör insatser
som kommer att bidra till /…/ främjande av överföring av
avancerad teknik och användning av data.
Ett mer socialt Europa… s. 9:
Inom det politiska målet 4 Ett mer socialt Europa ska ESF+
förbättra tillgången till sysselsättning, främja livslångt lärande,
uppmuntra aktiv inkludering och främja social inkludering och
minska det digitala utanförskapet, /…/.
Att göra det möjligt för regioner… s.10:
Det gäller framför allt i de delar som berör insatser som kommer
att bidra till /…/ främjande av överföring av avancerad teknik
och användning av data, /…/.
Complementarities and synergies… s.10:
Det finns kopplingar till Eruf och det särskilda målet om
forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av
avancerad teknik och användningen av data. /…/ Det finns
synergier med programmet för ett digitalt Europa i frågor
kopplade till kompetensutveckling, samt innovationssinsatser
genom Europeiska digitala innovationshubbar datadriven
ekonomi och datadriven innovation.
Complementarities and synergies… s. 11:
EHFF kan stödja lanseringen av ny teknik och innovativa
produktprocesser och tjänster kopplat till dessa insatser stödja
lansering av nya affärsmodeller, nya och ändrade arbetssätt,
ökad dataanvändning och ny teknik.
Complementarities and synergies… s. 12:
Programmet kan komplettera Eruf genom insatser på forskning
och innovation inom hållbar infrastruktur och digitalisering och
dataanvändning.
Complementarities and synergies… s. 13:
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) ska finansiera
främja hållbarhet genom att projekt inom transport, energi och
digitalisering ska främja hållbar utveckling av infrastruktur för
energidistribution, transporter och datakommunikation.

