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Projekt: Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Energidalen i Sollefteå AB, 16-556046-8950 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2012-08-01 till 2013-12-31. Stödet uppgår till 50,00 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 350 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50,00 %. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
• Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten “Europeiska unionen” samt 
“Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  

• Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska lämnas in senast två månader efter 
projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets 
slutdag (2013-12-31) är stödberättigande.  

 
 
Särskilda Villkor:  
Projektet ska söka samverkan med Strömsunds kommuns projekt Vindkraftscentrum för 
ömsesidigt utbyte. 
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Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Annica Westerlund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Nordens Gröna Bälte 
 
Michael von Essen 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
Telefonnummer: 070-631 61 51 eller 063-14 61 51 
E-post: michael.vonessen@lansstyrelsen.se
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BESLUT 
DATUM 
2012-09-01 

 
 
 
DIARIENUMMER 
N30441-64-12 

 
 
 
DELOMRÅDE 
NGB 

 
 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 

 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Inom programmets prioriterade område ekonomisk tillväxt påpekas att utvecklingen visar att flera av de 
traditionella näringarna är på tillbakagång på bekostnad av kunskapsintensiv näringsutveckling. För att 
upprätthålla vår välfärd är ny kunskap en viktig grundpelare och att de byggs på innovation och nätverk. 
Genom samarbete ska goda förutsättningar skapas för etablering och utveckling av företag och den 
näringslivsmiljö som företagen och företagarna lever i och samspelar med. 
 
I detta projekt ska en inventering göras för att lägga grunden för aktiva affärsnätverk till främst 
vindkraftsindustrin. Prosjektet ønsker primært å bidra til å skape forutsigbare og konkurransedyktige 
rammebetingelser for utbygger av onshore vindkraft samt utvikle leverandørindustrien til å bli konkurransedyktig i 
utbyggingsfasen og drift/vedlikeholdsfasen. Det långsiktiga målet är att genom samarbete utveckla arbetsplatser 
som svarar upp mot regionens vindkraftsplaner. 
 
Projektet är väl förankrat i de regionala planer och strategier som upprättas för Nord- och Sør-Trøndelag 
fylkeskommuner och Västernorrlands- och Jämtlands län.  
 
 
Projektbeskrivning 
Projektet ska genomföra ett förprojekt för att inventera förutsättningarna att lägga grunden för aktiva 
affärsnätverk som stärker de regionala och lokala företagens konkurrenskraft. Inriktningen är främst mot företag 
som kan leverera tjänster och produkter som underleverantörer till främst vindkraftindustrin. 
I förstudien kommer samverkan att ske med Sollefteå kommuns projekt Medvind Västra, bl. a vad gäller 
vidareutveckling och fördjupning av den underleverantörsinventering som gjorts inom ramen för det projektet. 
 
Förprojektet blir ett hjälpmedel till att kunna stärka företagen för att öka den regionala och lokala industriinsatsen 
inför kommande satsningar av stora vindkraftetableringar inom vårt närområde. 
Inom ramen för förprojektet ska följande beaktas och kartläggas hos de regionala företagen inom det privata 
näringslivet inom Mittnordenområdet på den svenska sidan dvs. företag i Jämtlands och Västernorrlands län. 
* Logistik/infrastruktur, transport och installation. Bl. a väg- och kraftnät, specialfordon, tåg, flyg och lämpliga 
hamnar. 
* Företag inom verkstad, elektronik och instrument med intresse, kapacitet, förmåga att leverera mot 
vindkraftnäringen. 
* Företag inom tjänstesektorn med intresse, kapacitet, förmåga att leverera tjänster mot vindkraftnäringen. 
* Företag med specialkompetens inom betong, elkraftkompetens, korrosion och konstruktion. 
* Företag med komponentproduktion som kan inriktas mot vindkraftnäringen. 
* Företag inom service och underhåll. 
* Tillgång till relevant utbildning för tekniker inom service och underhåll. 

Projektnamn/prosjektnavn Förprojekt Leverantörsutvecklingsprogram vindkraft Sverige/Norge 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är insatser: för utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 
Projektet är en förstudie Ja 
Svensk sökande/organisationsnr Energidalen i Sollefteå AB 16-556046-8950 
Norsk søker/organisasjonsnr Proneo AS v. Windcluster MidNorway 991 500 936 
Projektledare/prosjektleder Tor Ove Nesset 
Kategori  42 Förnybar energi: vattenkraftsenergi, geotermisk energi och annan 

energi. 
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Innføring av felles elsertifikatmarked i Norge og Sverige utløser  et marked for leverandørindustrien. Utbyggerne 
på svensk område har planlagt mellom 3.500-4.000 vindturbiner som skal installeres de neste 10 årene. 
Ettermarkedet gjennom drift og vedlikehold de etterfølgende 20 årene åpner for en betydelig industri og behov 
for fagpersonell innen drift og vedlikehold. Det er snakk om flere tusen arbeidsplasser dersom de rette 
omstillinger og utviklingstiltak gjøres nå. I Sverige er det planlagt utbygging av 4.000 vindturbiner i området Umeå-
Sundsvall-Östersund innen el-sertifikatperioden. I perioden frem til forespørsler skal ut er det knapp tid, men 
dersom det utvikles en konkurransekraftig leverandørindustri er det et potensiale på 1-2 000 arbeidsplasser i 
anleggsperioden over 10 år samt 3-400 arbeidsplasser i driftsfasen de neste 20 årene. 
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Målgruppen är lokala och regionala företag, primärt inom Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sør-
Trøndelag fylkeskommuner, med tjänster och produkter ämnade till teknikområdet förnybar energi och 
vindkraftteknik. 
Mottagare av resultaten är lokala och regionala företag intresserade eller verksamma inom teknikområdet 
förnybar energi och vindkraftteknik.  
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Vindkraft er planlagt i områder med lav befolkningsandel og lite næringsliv. Genom samverkan mellan företag i 
Sverige och Norge skapas förutsättningar till en större marknad där stora investeringar kommer att ske inom de 
närmaste 10-15 åren. Så langt har den regionale industrien deltatt i beskjeden grad ifm vindkraftutbygging. Dette 
søkes nå endret gjennom de storstilte planene om vindkraftutbygging i Midt-Norge og Midt Sverige. Dette er et 
komplisert arbeid med store aktører på kundesiden, noe som krever utstrakt samarbeid mellom aktørene. 
Samarbeid over grensen vil styrke dette arbeidet.  
 
 
Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område 
Projektet är möjligt tack vare deltagande från Västernorrlands län. Projektet får också större genomslagskraft 
genom att det sträcker sig från kust till kust. Nätverk, kompetensutbyten och kontaktytor blir större tack vare 
projektet. 
 
 
Information och resultatspridning 
Informations- och resultatspridning sker via företagsträffar i regionen samt genom kontakter mellan de 
medverkande företagen. Prosjektrapporter er åpne uten restriksjoner.  
 
 
Projektets miljöarbete 
Prosjektet er relatert til fornybar kraftproduksjon er i seg selv et miljøtiltak. Utbygging av vindkraft vil bidra til mer 
fornybar energiproduksjon og oppfyllelse av klimamål.  
El-sertifikatmarkedet er etablert for å fremme EU 2020 strategien som omhandler bærekraftig bruk av ressurser. I 
praksis vil dette prosjektet forankres hos utbygger og lokale/regionale myndigheter for å sikre felles mål og 
metoder for gjennomføring. Gjennom lokal forankring og felles mål om grønn energiproduksjon er det naturlig å 
oppnå varige arbeidsplasser i lokalsamfunnene. 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Prosjektet vil foretrekke kjønnsbalanse under eller like vilkår. Prosjektet har et delprosjekt som går på utdanning 
og kompetanse. Gjennom arbeid med utdanningsinstitusjoene vil det vektlegges kjønnsbalanse og kvinner 
oppfordres til å søke arbeidsplasser innen grønn energiproduksjon. 
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Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Prosjektet vil foretrekke mangfold og integrasjon av mangfold under eller like vilkår. Gjennom samarbeid med 
lokale myndigheter og utdanning vil det i delprosjektet kompetanse oppfordres til integrasjon og tiltak for 
mangfold, likestilling og lokalt entreprenørskap. Projektet verkar för att integrera sydsamiska förskolor i projektet. 
 
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Kick-Off / Oppstartmøter utbyggere/ Energibolag 2012-08-01 2012-10-31 
Etablere opplæringsplan 2012-09-01 2012-11-15 
Seminar om vindkraftsmuligheter 2012-09-15 2012-11-30 
Kartlegge rammebetingelser og muligheter 2012-10-01 2013-06-15 
Gjennomføre delprosjekter 2012-12-01 2013-09-30 
Sluttrapporter 2013-10-01 2013-12-31 
Forberedelse av hovedprosjekt 2013-06-01 2013-12-31 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2013-06-01 2013-12-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2013-10-01 2013-12-31 

Projektets start och slutdatum 2012-08-01 2013-12-31 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö 

Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 5 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 25 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 5 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 55 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 5 
Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 20 
Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 5 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projekt för utveckling eller ökad användning av förnybar energi 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Att för de lokala och regionala företagen skapa affärsmöjligheter med samverkan och för företagen att hitta 
möjliga projektpartners. At det etableres konkurransedyktige bedrifter som skaper arbeidsplasser i 
lokalsamfunnene ved vindparkene. Bedrifer på begge sider av riksgrensen finner felles muligheter og samarbeider 
om utvikling av felles industri. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Ökat samarbete mellan företagen för att i samverkan kunna uppnå stärkta positioner och ökad konkurrenskraft på 
en för företagen ny och expansiv marknad. Gjennom at bedrifter etablerer samarbeid på vindparkutbyggingene er 
det et mål at dette samarbeidet vil fortsette inn mot annen industriutvikling.  
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Ekonomi 
Av projektets svenska kostnader beräknas att 82 % kommer att uppstå i Västernorrlands län. Dessa kostnader 
kommer att särredovisas i ansökan om utbetalning av EU-stödet. 
 

Faktiska kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 168 000 252 000 420 000 60,00%
Externa tjänster 80 000 105 000 185 000 26,43%
Lokalkostnader 12 000 18 000 30 000 4,29%
Investeringar 0 0,00%
Resor 25 000 25 000 50 000 7,14%
Övriga kostnader 5 000 10 000 15 000 2,14%
Summa faktiska kostnader 290 000 410 000 0 0 700 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 290 000 410 000 0 0 700 000 100,00%

Faktiske kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 150 000 270 000 420 000 84,00%
Eksterne tjenester 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 30 000 50 000 80 000 16,00%
Övriga kostnader 0 0,00%
Sum faktiske kostnader 180 000 320 000 0 0 500 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 180 000 320 000 0 0 500 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2012 2013 2014 2015 Summa SEK %
Energidalen 45 000 55 000 100 000 14,29%
Länsstyrelsen Västernorrland 100 000 150 000 250 000 35,71%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 145 000 205 000 0 0 350 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 145 000 205 000 0 0 350 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 145 000 205 000 350 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 290 000 410 000 0 0 700 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 290 000 410 000 0 0 700 000 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2012 2013 2014 2015 Summa NOK %
Nord-Trøndelag fylkeskommune 45 000 80 000 125 000 25,00%
Sør-Trøndelag fylkeskommune 45 000 80 000 125 000 25,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 90 000 160 000 0 0 250 000 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 90 000 160 000 0 0 250 000 50,00%
Statliga IR-midler 90 000 160 000 250 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 180 000 320 000 0 0 500 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 180 000 320 000 0 0 500 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)
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