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Möjligt att söka EU-stöd till Malmö avloppstunnel? –
en första översiktlig undersökning
Sammanfattande bedömning
En mycket översiktlig översyn har gjorts över VA SYDs möjlighet att söka och få EU-bidrag för Malmö
avloppstunnel.
Bedömningen är att det finns en möjlighet att erhålla EU-bidrag för arbetet med Malmö
avloppstunnel men genom vilket program/fond är oklart. Att söka investeringsbidrag för byggandet
av tunneln är inte aktuellt i det här skedet utan snarare utredningsbidrag av något slag.
För att utreda våra möjligheter att erhålla bidrag bör VA SYD göra en kravlista över vad vi vill ha om
ca 3 år (resultat, utredningar etc.). Den kan utgöra utgångspunkt för en konsultutredning rörande
våra möjligheter till EU-stöd.

1. Allmänt om EU-bidrag
EU ger stöd och bidrag till projekt inom många olika slags verksamheter.
På EU-upplysningen finns översiktlig information om vilka typer av projekt som kan tänkas erhålla
EU-stöd. Dessutom finns länkar till svenska myndigheter som kan informera om EU-stöd inom de
egna ämnesområdena.
•

Forskning och innovation: Vinnova – Horisont 2020

•

Miljö: Naturvårdsverket – EU:s miljöprogram Life+

•

Regional tillväxt: Tillväxtverket – Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020

•

Regionalt samarbete med andra EU-länder: De europeiska territoriella
samarbetsprogrammen
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2. Råd från sakkunnig på Malmö stad
Malmö stad har flera personer som arbetar med EU-projekt. Via telefonsamtal till växeln hänvisades
jag till Roland Zinkernagel 1. Han har tidigare arbetat med att skriva ansökningshandlingar för EUstöd, men arbetar numera med att stödja andra i arbetet med att ta fram ansökningshandlingar
samt med att koordinera EU-projekt.

2.1. Noteringar från telefonsamtal
Det är två typer av stöd VA SYD kan fundera över:
•
•

Investeringsmedel för avloppstunneln
Utredningsbidrag för det förarbete som krävs

Eftersom byggfasen av avloppstunneln är planerad först till 2021 är det inte aktuellt att söka
investeringsbidrag i det här skedet. År 2020 påbörjas en ny budgetperiod för EU vilket innebär en ny
fördelning av medel mellan olika fonder och program.
Vad gäller bidrag för utredningsarbete så fås inget bidrag för ”linjearbete” utan snarare för
innovativa idéer.
För att nå framgång vid ansökan om bidrag så krävs det:
•

att vi kan uttrycka våra behov så att det passar in i aktuell fond/program inom EU

•

samarbete genom konsortier, gärna med ett akademiskt inslag. Finns möjligheten till samarbete med andra städer/länder som har samma intresse så är det också positivt.

Exempel på program där det finns pengar att söka (ej säkert att de överensstämmer med VA SYDs
verksamhet):
•

”Horisont 2020” (Horizon 2020 , är EU:s ramprogram för forskning och innovation)
− Programmet har 3 prioriteringar, bl a Samhälleliga utmaningar där ”Klimatåtgärder,
miljö, resurseffektivitet och råvaror” är ett av sju utmaningsområden.
−

Enligt R. Zinkernagel har programmet många utlysningar och kräver partnerskap mellan
3 länder.

•

”Interreg”
− Kräver partnerskap inom ett uttalat geografiskt område; t ex Öresund, Östersjön, Nordsjön

•

”LIFE”, se mer i Bilaga 1.

Hur kan VA SYD undersöka frågan vidare? Förslag nedan:
1. Vi tar fram en kravlista över vad vi vill ha inom ett tidsperspektiv på ca 3 år, utifrån VA SYDs perspektiv
2. Vi ger en konsult uppdraget att utreda vilka fonder som vi skulle kunna söka bidrag ifrån.
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3. Utifrån listan kan vi jobba vidare, t ex genom att undersöka partnerskap
4. Då vi ser en möjlighet till bidrag så ger vi en konsult uppdrag att skriva ansökan åt oss.
5. Malmö stad kan troligen vara oss behjälpliga med att skriva ansökan, åtminstone genom att
stötta konsulten som fått uppdraget.

3. Råd från sakkunnig på Naturvårdsverket om LIFE
För att undersöka möjligheten att söka bidrag genom LIFE - EU:s ekonomiska verktyg för miljön så
kontaktades Elisabeth Gärdin 2, Naturvårdsverkets kontaktperson för LIFE rörande miljö och klimat.

3.1. Noteringar från telefonsamtal
Elisabeth poängterade att LIFE-programmet generellt handlar om att få medel för att testa något
som man tror kan passa i en större skala. ”Nyhetsfaktorn” är en väsentlig del i det hela för
möjligheten att erhålla stöd.
Ser man Malmö avloppstunnel som en klimatanpassningsåtgärd kan det finnas en öppning till att
söka och få bidrag. Just för klimatprojekt är inte kraven på ”nyhet” och ”demonstration” lika viktiga
som för projekt inom det prioriterade området miljö.
För det prioriterade området klimat är det inte beskrivet i arbetsprogrammet för 2014-2017 vilka
projekt som kommer att prioriteras. Istället specificeras det år för år vilka projekt som bidrag kan
erhållas för.
En Zip-fil för LIFE-programmets ansökningspaket för klimatområdet 2015 hittas på följande sida.
Naturvårdsverket har fått information om att ansökningspaketen för 2016-2017 kommer att se mer
eller mindre likadana ut, med undantag för eventuella tillkommande projekt.
Naturvårdsverket rekommenderar att konsult anlitas för framtagande av ansökningshandlingar om
det blir aktuellt. Man får räkna med att en ansökan tar ca 2 månader att skriva. Naturvårdsverket har
en lista över konsulter som kan hjälpa till med denna typ av uppdrag som VA SYD kan få tillgång till.
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Bilaga 1

Information om LIFE

LIFE är ett program som det skulle kunna vara aktuellt att söka stöd från för utredningsarbetet med
Malmö avloppstunnel.

1.1. Information från Naturvårdsverket om LIFE
På Naturvårdsverkets hemsida finns nedanstående information om LIFE.
LIFE - EU:s ekonomiska verktyg för miljön
EU-kommissionen delar årligen ut pengar till projekt i medlemsländerna.
Ministerrådet har beslutat om LIFE-programmet för en ny period, 2014-2020. Klimat är
utpekat som ett av två delprogram. Det andra programmet är miljö. Totalt avsätts 3,4
miljarder euro, cirka 30,4 miljarder kronor för åren 2014–2020. Dessutom införs så kallade
integrerade projekt.
Delprogrammet för miljö prioriterar:
•
•
•

miljö och resurseffektivitet
natur och biologisk mångfald
miljöpolicy och information

Delprogrammet för klimat prioriterar:
•
•
•

begränsning av klimatförändringar
klimatanpassning
klimatstyrning och information

1.2. Information i LIFE-förordningen (EU/1293/2013)
I sidan 4 i LIFE-förordningen anges följande om det prioriterade området Klimatanpassning, se
nedan.
(20) De första följderna av klimatförändringen kan redan ses i Europa och världen över,
exempelvis i form av extrema väderförhållanden som leder till översvämningar och torka
samt stigande temperaturer och havsnivåer. Det prioriterade området Klimatanpassning bör
hjälpa populationer, ekonomiska sektorer och regioner att anpassa sig till dessa följder
genom specifika åtgärder och strategier för anpassning för att säkerställa en mer
motståndskraftig union. Åtgärder på detta område bör komplettera åtgärder som är
berättigade till finansiering inom ramen för det finansiella instrumentet för civilskydd som
inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr /2013/EU ( 1 ). Genomförande
av stor infrastruktur anses ligga utanför Life-programmets räckvidd och kommer därför inte
att stödjas.
I kapitel 2, artikel 15 står följande:
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Specifika mål för det prioriterade området Klimatanpassning
I syfte att bidra till att stödja insatser som leder till ökad motståndskraft mot
klimatförändringar ska det prioriterade området Klimatanpassning i synnerhet ha följande
specifika mål:
a) Bidra till utarbetandet och genomförandet av unionens politik om anpassning av
klimatförändring, inbegripet integrering i alla politikområden, särskilt genom att utveckla,
testa och demonstrera politiska strategier eller förvaltningsstrategier, bästa praxis och
lösningar för klimatanpassning, inbegripet, i förekommande fall, ekosystembaserade
strategier 3.
b) Förbättra kunskapsbasen för utarbetande, bedömning, övervakning, utvärdering och
genomförande av effektiva ekosystembaserade anpassningsåtgärder avseende
klimatförändring och i förekommande fall prioritera dem som tillämpar en
ekosystembaserad strategi och stärka förmågan att tillämpa denna kunskap i praktiken.
c) Underlätta utarbetande och genomförande av ekosystembaserade integrerade strategier,
t.ex. för anpassningsstrategier och handlingsplaner avseende klimatförändring, på lokal,
regional eller nationell nivå och i förekommande fall prioritera ekosystembaserade
strategier.
d) Bidra till utarbetande och demonstration av innovativa tekniska lösningar, system,
metoder och instrument för anpassning som lämpar sig för upprepning, spridning eller
integrering.

3

Engelsk definition: The ecosystem approach is a strategy for the integrated management of land, water and
living resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way.
(https://www.cbd.int/ecosystem/)
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