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Agenda
• Region Värmland European Office
• Återrapportering och lägesrapport

o Sammanhållningspolitiken
o Gröna given och skogen
o Infrastruktur och TEN-T

• EU-samråd
• EU-nätverket
• EU:s åtgärder för att hantera 

coronapandemin och kriget i Ukraina.
• Diskussion



Sammanhållningspolitiken 
framöver, del 1: tidslinje

Sammanhållningsforum: 
mars 2022

Samråd 2014-
2020: Q4 2022

Europaparlaments-
val
Positionspapper:
2024?

Förslag till 
ny MFF: 2025

Ny program-
period 2028

Förhandlingar:
2025-2027

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13301-Europeiska-regionala-utvecklingsfonden-och-Sammanhallningsfonden-2014-2020-efterhandsutvardering_sv


Sammanhållningspolitiken 
framöver, del 2: europeiska 
trender
• Mer toppstyrt – går mot mindre autonomi för regioner och 

kommuner
o Urholkas till förmån för andra instrument - Faciliteten för 

återhämtning och resiliens (nationell nivå) genom REPowerEU

• Sammanhållningsmedlen ska räcka till mycket mer än 
sammanhållning 
o Krisinstrument – Möta utmaningarna med kriget i Ukraina 

genom CARE och fast-CARE samt energiomställningen genom 
REPowerEU

o Innovationsinstrument – Smart specialisering blir viktigare för att 
koordinera medel



DEN GRÖNA 
GIVEN

• En övergripande handlingsplan och strategi 
för hur EU ska bli klimatneutralt senast 2050.

December 2019

• Lagstiftning som binder alla 
medlemsländer och EU-institutioner att 
bli klimatneutrala senast 2050.

April 2021

KLIMATLAGEN

FIT FOR 55

Juli 2021

• Ett lagstiftningspaket med revideringar av 
befintliga direktiv för att nå 55%- målet 
senast 2030, i linje med klimatlagen.



Godkänd 1:a läsningen

Nekad 1:a läsningen

Votering schemalagd

Antagen



• Medlemsländerna blir skyldiga att installera 
laddningsstationer längs motorvägar i TEN-T 
Core Network

• Var 60:e km för laddstationer
• Var 150:e km för vätgas 

Revidering av 
förordningen om 
utbyggnad av 
infrastruktur för 
alternativa bränslen

• 45% av EU:s energikonsumtion ska vara 
hållbar senast år 2030.

• Skärpta hållbarhetskriterier gällande biomassa 
och bioenergi.

Revidering av 
förnybarhetsdirektivet 
(REDIII)

Revidering av 
förordningen om 
markanvändning, 
skogsbruk och 
jordbruk (LULUCF)

• Godkändes med stor majoritet i kammaren 
à Förhandling med Rådet (triloger) inleds

• Sänkt kolsänkemål för Sverige (ca 4 
miljoner ton för perioden 2026-2030)

• Ingen sammanslagning av jordbruk och 
skogsbrukssektorn 



• Europeisk ramverk för övervakning av EU:s 
skogar och skogsbruk.

Ramverk för 
skogsövervakning och 
strategiska skogsplaner 

• Restaureringsåtgärder av minst 20 % av 
unionens land- och havsområden senast 
2030, 100 % senast 2050

• Till skogslandskapet föreslås krav kopplade till 
mängd död ved, andel skogar med 
olikåldrig struktur och skoglig 
konnektivitet.

Förordning om 
restaurering av natur 

Ny europeisk strategi för 
solenergi

• Solenergianvändning ska öka till 320 GW senast 
2025 (dubblering) och 600 GW senast 2030

• Föreslaget krav på solpaneler på nya och gamla 
offentliga och privata byggnader med 250 m2

användbar yta från 2028



Insatser från Region Värmland 
European Office  
• Webbinarium om skogsstrategin med Central Sweden 

• Webbinarium om LULUCF och REDIII med Central 
Sweden, SMBHSS och North Sweden

• Bidragit med EU-kunskap till ministerbrev om LULUCF 

• Samrådssvar skogsmonitorering tillsammans med 
strateg

• Bioekonomiarbetsgrupp inom ERRIN 

• Kontinuerlig rapportering via bloggen 



Oslo-Stockholm och TEN-T revidering

• 14/12: Kommissionen 
presenterade förslag till 
reviderad förordning
o Minskning med 90 % av 

transportutsläpp fram till 2050
o Urbana noder

• Region Värmland har svarat på 
nationell remiss

• Förhandlingsperiod och ny 
TEN-T i januari 2024



Samråd
Motsvarigheten till en remiss på EU-nivå kallas samråd, en möjlighet för aktörer att skicka in feedback 
till EU-kommissionen och utveckla vad man tycker om en strategi eller ett initiativ. Ett första steg i att 
formellt påverka initiativ på EU-nivå.
Samråd kan antingen ta sig formen att man svarar på en enkät, men ofta har man också möjlighet att 
bifoga strategiska dokument till sitt enkätsvar där man utvecklar sina ståndpunkter. Här blir våra 
positionspapper viktiga!

Ex. på samråd RV svarat på
• Positionspapper på EUs skogsstrategi sep 2020
• NMSs synpunkter på EU:s industripolitik, juli 2020
• Samråd om åldrande befolkning,  April 2021 
• Utbyggnad av Bredbandsnäten, jan 2021
• TEN-T förordningen, maj 2021 + position
• Samråd om EU:s strategi för solenergi, april 2022
• Samråd om gemensamt övervakningsystem för EU:s skogar, 

maj 2022
• Kompetensflykt och befolkningsminskning, juni 2022
• Uppföljning och utvärdering av ERUF, Q4 2022

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12398-Evaluation-of-State-Aid-rules-for-broadband-infrastructure-deployment/public-consultation


EU-nätverket - Börläge

Omvärldsbevakning, 
påverkansarbete

• Samråd
• Praktikantrapport – ni kan 

önska ämne
• Hur arbetar andra regioner i 

EU-nätverk?
• Turné i kommunerna
• Sv. ordförandeskapet
• Konferens
• På gång i EU – för Värmland
• Sammanfattningar/one-

pagers/slides om 
ämnen/relevanta teman

Medlemsservice

• Kunskapshöjande insatser
• Arbeta i Bryssel
• Mer tematiska EU-nätverk 

för att öka relevans för 
hemmaplan

• Teamsrum

Projektutvecklingsstöd

• Vad är det för ansökningar som är 
på gång i regionen? 

• Kommande 
projektinformation/potentiella 
partners från beredningen

• Projektidéer i breakout rooms
inom europeiska utlysningar, 
förberett innan, förmedlat på ett 
bra sätt



EU:s krishantering

§ Ukraina kandidatland - Signalvärde!

§ 6 sanktionspaket

§ Civilskyddsmekanism och RescEU

§ CARE och fast-CARE



REPowerEU
del 1: överblick 
• Presenterades den 18 maj 2022
• EU:s åtgärdsplan för att snabbt 

minska beroendet av ryska fossila 
bränslen samt accelerera den 
gröna omställningen fram till 2030

• Insatser: 
1. Investeringar i förnybara 

energikällor (sol, vind, biogas, 
väte) 

2. Diversifiering leverantörer av 
gas 

3. Främja energieffektivisering och 
energibesparing



REPowerEU, 
del 2: åtgärder 
(urval) 
• Nytt lagstiftningsverktyg och en 

europeisk plan för minskning av 
efterfrågan på gas med 15 %.

• Ny lagstiftning och nya 
rekommendationer för snabbare 
tillståndsgivning för förnybar energi.

• Snabbstart av sol- och vindkraftsprojekt 
och användning av förnybar vätgas.

• Ökad produktion av biometan.
• Höjt EU-mål för energieffektivitet för 

2030 från 9 procent till 13 procent.
• Höjt EU-mål för andelen förnybar energi 

2030 från 40 procent till 45 procent.
• Nytt ramverk för vätgas samt 

investeringar i inhemsk vätgas-
produktion



REPowerEU, del 3: 
att hålla ett öga på
• Ny finansiering och partnerskap för 

energiprojekt 
• Tillhandahåller kapital genom 

faciliteten för återhämtning och 
resiliens (lån) – Sverige står utanför 
lånedelen, men…
o REPowerEU tillåter transfereringar 

mellan europeiska instrument



Håll er uppdaterade via vår hemsida och 
nyhetsbrev

regionvarmlandeuropeanoffice.wordpress.com

http://regionvarmlandeuropeanoffice.wordpress.com/


Tack för att ni ville lyssna!

simon.fredholm@regionvarmland.se
kajsa.sundstrom@regionvarmland.se

mailto:ingrid.jansson@regionvarmland.se
mailto:kajsa.sundstrom@regionvarmland.se



