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1. ALLMÄNT OM ANSÖKAN
I Finlands program för hållbar tillväxt (https://vm.fi/sv/hallbar-tillvaxt) anges för markanvändningssektorn 
investeringar i klimatsäkra åtgärder inom skogsbruket. De investeringar som riktar sig till skogar är en 
del av programmets delområde ”miljömässig hållbarhet och naturbaserade lösningar”, som syftar till 
att förbättra miljöns och vattnens status, öka biologisk mångfald, stödja cirkulär ekonomi, koldioxidneu-
tralitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar och öka investeringsaktiviteten och de 
teknologiska innovationerna. 

Jord- och skogsbruksministeriet genomför under perioden 8.9–11.10.2022 ett öppet projektansöknings-
förfarande i anslutning till helheten Miljömässig hållbarhet och naturbaserade lösningar – klimatsäkra 
åtgärder inom markanvändning, som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt. 

I det öppna ansökningsförfarandet söker ministeriet utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder 
skogsbrukets anpassning till klimatförändringen, hanteringen av riskerna kopplade till klimatföränd-
ringen och den biologiska mångfalden. Projekt som kan komma i fråga ska dock uppfylla de villkor och 
begränsningar som anges i utlysningen. OBS! Projekten måste vara förenliga med principen om att 
inte orsaka betydande skada (DNSH). Mer information om DNSH-principen i punkt 4. ”Kriterierna i 
programmet för hållbar tillväxt” och i bilaga 2.

Finansiering som anknyter till Finlands program för hållbar tillväxt beviljas ur moment 30.40.22 under åren 
2022–2023. Sju projekt beviljas totalt högst 8,5 miljoner, förutsatt att riksdagen under dessa år anvisar nöd-
vändig finansiering på momentet. Programmets finansieringsperiod slutar den 31 december 2025. 

Under den andra ansökningsomgången, som just nu pågår, finns cirka 4,7 miljoner euro tillgäng-
liga. Den slutliga summan klarnar utifrån de ändringar som görs under hösten i Finlands program 
för hållbar tillväxt.

Den första ansökningsomgången för projektansökningar inom helheten ordnades perioden 9.11–
15.12.2021. Baserat på denna ansökningsomgång beviljades fem olika utvecklings- och utbildningspro-
jekt inom precisionsskogsbruk finansiering. Pressmeddelandet om de projekt som blev valda jämte 
projektbeskrivningar finns här.  

Finlands program för hållbar tillväxt

PROJEKTEN MILJÖMÄSSIG 
HÅLLBARHET OCH NATUR-
BASERADE LÖSNINGAR 
klimatsäkra åtgärder inom markanvändning

Projektansökan perioden 8.9–11.10.2022

https://vm.fi/sv/hallbar-tillvaxt
https://mmm.fi/sv/-/fem-skogsbruksprojekt-far-sammanlagt-3-8-miljoner-euro-fran-programmet-for-hallbar-tillvaxt
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2. SYFTE MED ANSÖKAN 

Utmaningar

Naturresursinstitutet har bedömt möjligheterna till utsläppsminskning genom klimatåtgärder inom 
markanvändningssektorn. Enligt studien är de största möjligheterna inom skogsbruket relaterade till vård 
och behandling av dikade torvmarksskogar. Genom att gödsla och lämna naturvårdsträd kan man stärka 
kolsänkorna på alla växtplatser. Det finns även andra möjliga åtgärder som kan vidtas för att öka skogarnas 
klimattålighet. 

Klimatförändringen samt begränsningen av och anpassningen till den, tryggandet av biologisk mångfald 
och minskning av vattendragsbelastning kräver att man vid vård och användning av skog har mer exakt 
information om objektets växtplats, marken och naturvärdena. Med hjälp av denna information kan man då 
minska utsläppen i skogsbruket och bättre sörja för skogarnas hälsa och resiliens, ta hänsyn till påverkan på 
vattendrag samt upprätthålla och stärka kolsänkor. Trädslag som även i ett föränderligt klimat är ekologiskt 
lämpliga för sin växtplats bildar väl växande, friska och skaderesistenta skogar med god biologisk mångfald, 
det vill säga skogar som även i framtiden binder kol effektivt.

Projekt som finansieras

I denna ansökningsomgång finansieras utvecklings- och utbildningsprojekt. Utvecklings- och utbild-
ningsarbetet ska gynna aktörer inom skogssektorn: skogsägare samt företag och sammanslutningar som är 
verksamma inom planering, teknik, entreprenader och andra områden inom sektorn. Förändringen av verk-
samheten ska påverka skogarnas kolsänka, utsläppen av växthusgaser, vattens status och biologisk mångfald.

I projekt inom precisionsskogsbruk:
 ● utvecklas skogsvårds- och skogsbehandlingsmetoder som är klimatsäkra, som tryggar biologisk 

mångfald och som samtidigt tar hänsyn till behovet att utveckla kontinuitetsskogsbruket. 
 ● Tack vare metodutvecklingen blir det möjligt att inom skogsbruket börja använda bättre riktade 

och mer varierande avverknings- och odlingsmetoder som tar bättre hänsyn till bland annat 
marken, naturvärdena och vattenskyddet. 

 ● Samtidigt blir det möjligt att effektivare ta hand om skogarnas hälsa och resiliens, till exempel 
genom att gynna blandskog och stärka den biologiska mångfalden i skogen, bland annat ge-
nom att öka mängden döda träd. 

 ● Detta kan innebära bland annat precisionsskogsbruk för att utveckla nya metoder och tekniker 
som använder data från flera källor vid skogsvård och avverkningsoperationer. I samband med 
detta förbättras de befintliga data, inklusive data om kvaliteten på åtgärder som genomförts i 
skogen. Precisionsskogsbruket kan upprätthålla och öka skogarnas kolbindningsförmåga. 

 ● förbättras värdeskapandet, effektiviseras skogsåtgärdskedjor och utvecklas nya innovationer som kan 
vara till nytta nationellt och globalt för att stödja klimatsäkerhet och biologisk mångfald inom skogs-
bruket eller

 ● främjas etableringen av förfaranden inom skogsbruket som stöder klimatsäkerhet och biologisk 
mångfald genom utbildning.

Förutom att projekten ska vara i linje med målen i Finlands program för hållbar tillväxt ska de också vara i lin-
je med följande åtgärder i markanvändningssektorns klimatåtgärdshelhet, åtgärder som anges i statsrådets 
förordning 5/2021:

 ● utvecklingsåtgärder som hänför sig till ett klimatsäkert skogsbruk: 
 ● stärkande av skogens kolsänkor och kollager genom att främja skogens tillväxtförmåga och 

hälsa (mo- och torvmarker) med hjälp av klimatsäker skogsvård och skogsanvändning
 ● främjande av skogsbrukets anpassning till klimatförändringen

 ● åtgärder som hänför sig till samordningen av klimatåtgärder och åtgärder för att bevara mångfalden.

Obs! Enligt rekommendationen ska man redan i planeringsskedet beakta de projekt som redan pågår 
inom helheten Fånga kolet för att undvika överlappningar:

 ● Pressmeddelande om de skogsbruksprojekt inom Finlands program för hållbar tillväxt som blev 
valda i den första ansökningsomgången

 ● Sammandrag av skogsbruksprojekten inom helheten Fånga kolet (på finska)

https://mmm.fi/sv/-/fem-skogsbruksprojekt-far-sammanlagt-3-8-miljoner-euro-fran-programmet-for-hallbar-tillvaxt
https://mmm.fi/sv/-/fem-skogsbruksprojekt-far-sammanlagt-3-8-miljoner-euro-fran-programmet-for-hallbar-tillvaxt
https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma/ilmastokestava-metsatalous
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3. FINANSIERING SOM KAN SÖKAS
Projekten kan pågå mellan ett och tre år. En del av den tillgängliga finansieringen har reserverats för 
kortare (högst tvååriga) projekt.

Önskemålet är att finansiering söks för stora projekthelheter. Olika aktörer kan bilda projektkonsortier. 
Jord- och skogsbruksministeriet kan föreslå att olika sökanden slår samman eller modifierar sina projekt. 
I dessa fall kontaktar jord- och skogsbruksministeriet den sökande. Jord- och skogsbruksministeriet för-
behåller sig rätten att inte finansiera ett enda projekt. Ministeriet förbehåller sig också rätten att bevilja 
mindre finansiering än vad den sökande ansökt om.

Finansieringsbesluten fattas i början av 2023. De treåriga projekten ska ha avslutats senast i oktober 
2025 och de projekt som pågår kortare tid än två år ska ha avslutats senast i november 2024. I projektet 
får kostnader uppkomma tidigast den 1 mars 2023. 

Finansieringen beviljas med stöd av statsrådets förordning 5/2021. Syftet med åtgärderna som finansie-
ras på basis av förordningen är att stödja uppnåendet av Finlands mål om koldioxidneutralitet 2035.

OBS! De sökande ska lägga fram en projektplan, en redogörelse för efterlevnaden av DNSH-krite-
rierna och den totala budgeten och finansieringen för projektet. Vilka kostnader som godkänns för 
ekonomisk verksamhet anges i del 6 i de allmänna ansökningsanvisningarna. På annan än ekonomisk 
verksamhet tillämpas jord- och skogsbruksministeriets anvisningar om specialunderstöd. Eftersom 
efterlevnaden av DNSH-kriterierna är en väsentlig del av finansieringsvillkoren i Finlands program för 
hållbar tillväxt måste särskild uppmärksamhet ägnas åt att verifiera dessa effekter. Ministeriet förbehål-
ler sig rätten att framföra synpunkter och krav relaterade till rapporteringen av kriterierna även efter att 
ansökningstiden gått ut och projektet börjat genomföras.

 ● Villkor och begränsningar för jord- och skogsbruksministeriets specialunderstöd (på finska)

Stödnivåer:
 ● För statliga myndigheter och forskningsinstitut 70 procent.
 ● För industriell forskning för ekonomisk verksamhet: 50 procent för stora företag, 60 procent för 

medelstora företag och 70 procent för små företag
 ● stöd för industriell forskning (artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen).

 ● Med industriell forskning avses planerad forskning och kritisk analys som syftar till 
att utveckla ny kunskap, för att sådan kunskap ska kunna användas för att utveck-
la nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster, eller för att markant förbättra 
befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster. Den inbegriper skapandet 
av komponenter som utgör delar av komplexa system och kan inbegripa byggande av 
prototyper i en laboratoriemiljö eller i en miljö med simulerat gränssnitt till befintliga 
system och till pilotverksamhet, om detta är nödvändigt för den industriella forskning-
en, särskilt för allmän teknikvalidering.

 ● Utbildningsstöd för industriell verksamhet 50 procent för stora företag, 60 procent för medelstora 
företag och 70 procent för små företag (artikel 31 i den allmänna gruppundantagsförordningen).

 ● Stöd för åtgärder inom skogssektorn som gäller kunskapsöverföring, för ekonomisk verksamhet 
50 procent för stora företag, 60 procent för medelstora företag och 70 procent för små företag 
(artikel 38 i gruppundantagsförordningen för jordbruket).

 ● För annan än ekonomisk verksamhet: 90 procent.
 ● För Finlands skogscentral: 100 procent.

https://mmm.fi/documents/1410837/1516675/Erityisavustus_yleiset_ehdot_MMM_2018.pdf/ba62ef9e-51a1-e25c-d9b8-be2aab0c69e6/Erityisavustus_yleiset_ehdot_MMM_2018.pdf
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4. KRITERIER I PROGRAMMET 
FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT
I denna ansökan kan stöd beviljas endast till projekt som stöder anpassningen till klimatförändringen, 
hanteringen av riskerna kopplade till klimatförändringen och den biologiska mångfalden.  De projekt 
som finansieras måste uppfylla val- och duglighetsvillkor enligt den tekniska vägledningen 2021/C58/01 
om tillämpning av principen om att inte orsaka betydande skada (Do no significant harm, DNSH). 

DNSH-kriterierna anges i bilaga 2. Enligt DNSH-kriterierna får ett projekt inte orsaka skada för målen om 
begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd 
av vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi (inbegripet förebyggande och materialåtervinning av 
avfall), förebyggande och begränsning av föroreningar eller skydd och återställande av biologisk mång-
fald och ekosystem. Dessutom definieras ”ingen betydande skada” i den tekniska vägledningen (2021/
C58/01) i en så kallad exklusionsförteckning med information om vilka verksamheter som är förbjudna i 
projekten. En förteckning över verksamheterna finns i bilaga 2.

De projekt som väljs ska även följa EU:s miljölagstiftning och den nationella miljölagstiftningen. Stöd för 
ekonomisk verksamhet beviljas i enlighet med reglerna för statligt stöd. 

Material och publikationer som produceras i projektet måste vara offentligt tillgängliga, och logotypen 
för EU-finansiering ska användas i dem.

Projekten ska förbinda sig att lämna rapporter i enlighet med Finlands program för hållbar tillväxt. I rap-
porteringen ingår bland annat rapporter om hur principen ”ingen betydande skada” förverkligas samt 
uppgifter om de faktiska stödtagarna. Jord- och skogsbruksministeriet ger anvisningar separat om rap-
porteringen för de projekt som blir valda. Rapporteringsbehoven kan förändras under programperioden.

Investeringen ”Miljömässig hållbarhet och naturbaserade lösningar – klimatsäkra åtgärder inom mar-
kanvändning”, som beskrivs i Finlands program för hållbar tillväxt, hänför sig till insatsområdet Skydd 
av natur och biologisk mångfald, naturarv och resurser, grön och blå infrastruktur (050), som främjar 
klimatmålet 40 % och miljömålet 100 %.
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5. TIDSPLAN OCH INLÄMNING AV ANSÖKAN
Ansökan ska lämnas in i jord- och skogsbruksministeriets elektroniska ansökningssystem senast den 11 
oktober 2022 kl. 16.15. Endast ansökningar som lämnats in i ansökningsportalen inom tidsfristen beaktas.  

 ● Jord- och skogsbruksministeriets elektroniska ansökningssystem (på finska)

Ansökan om finansiering lämnas in på webben. Som bilaga till ansökan ska bifogas en utförligare pro-
jektplan vars längd är högst 12 sidor (Bilaga 1). 

När ansökan görs ska man välja ansökningskort: 
 ● RRF P1C5I2 Klimatsäkert skogsbruk, omgång 2 

Till ansökan bifogas följande som PDF-filer:
 ● Projektplanen, högst 12 sidor Mallen för projektplanen och de frågor som behandlas i projektpla-

nen finns i bilaga 1.
 ● projektbudgeten med finansieringskällor.

I samband med ansökan ska den sökande för projektet fylla i en DNSH-bedömning. Bedömningen ingår 
i det elektroniska ansökningssystemet.

Om det är fråga om en ansökan som görs av ett konsortium är det bara huvudsökanden som lämnar 
in ansökan. Ansökan behöver inte undertecknas, men den sökande ska vid behov kunna verifiera att 
den har tillstånd att lämna in ansökan (tillståndsgivaren). I en konsortieansökan ska alla medlemmar 
i konsortiet som bilaga till ansökan lämna in ett av parterna undertecknat intyg över deltagande 
i projektet eller alternativt ett intentionsavtal om deltagande i projektet. Avtalsmallen får vara fritt 
formulerad.

Ansökan får upprättas på finska, svenska eller engelska. Det är möjligt att ändra ansökan ända tills den 
skickas.

Avsikten är att besluten om vilka projekt som ska finansieras fattas i februari 2023. Information om be-
sluten ges separat. Jord- och skogsbruksministeriet förbehåller sig rätten att göra ändringar i tidsplanen. 
De sökande informeras separat om ändringarna.

https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php?ki=2
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6. ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Bakomliggande lagstiftning

Finansiering beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om 
understöd åren 2020–2025 till klimatåtgärder inom markanvändningssektorn och om det anslag som 
anvisats för detta ändamål (5/2021). Förordningen anger mer detaljerat de grunder och förfaranden som 
ska följas vid beviljande av understöd eller vid anvisning av anslag till projekt. 

Se även: 

 ● Statsrådets förordning om understöd åren 2020–2025 till klimatåtgärder inom markanvändnings-
sektorn och om det anslag som anvisats för detta ändamål 5/2021

 ● Statsunderstödslagen (688/2001)

Allmänna förutsättningar

För de utvalda projekten fattas ett understödsbeslut i enlighet med statsunderstödslagen, och för de 
statliga inrättningar som ingår i ett konsortium fattas ett finansieringsbeslut. Understöd kan erhållas 
för såväl ekonomisk som annan än ekonomisk verksamhet i enlighet med statsrådets förordning 5/2021. 
Understödet för ekonomisk verksamhet beviljas inom ramen för EU:s gruppundantagsförordningar. 
Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som innebär att varor och tjänster tillhandahålls på 
marknaden. 

Beviljandet av statsunderstöd och anvisandet av anslag grundar sig på en helhetsbedömning och på en 
bedömning av verksamhetens eller projektets förväntade verkningsfullhet när det gäller att nå målen i 
Finlands program för hållbar tillväxt och målen för användningen av anslaget enligt förordningen 5/2021 
samt kostnadseffektivitet, kvalitet och genomförbarhet hos det projekt som stöds. En ytterligare förut-
sättning är att det i planen för verksamheten eller projektet anges

a. verksamhetens eller projektets inverkan på de i regeringsprogrammet angivna klimatmålen för 
markanvändningssektorn samt projektets ekonomiska och övriga samhälleliga betydelse

b. sakkunskapen hos de personer som deltar i verksamheten eller projektet och annan organisering 
av genomförandet av projektet

c. hur resultaten av verksamheten eller projektet ska omsättas i praktiken.

I planen ska det ingå en redogörelse för efterlevnaden av DNSH-principen (i det elektroniska 
ansökningssystemet).

De personer som genomför ändamålet med anslaget ska ha sakkunskap och erfarenhet i anslutning till 
det projekt eller den verksamhet som finansieras.

Den finansiering som beviljas får inte överlappa annan offentlig finansiering. Den sökande ska i ansökan 
ange alla finansieringskällor som planerats för projektet.

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210005
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210005
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688
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Förutsättningar som rör den sökande

Anslag kan sökas av privaträttsliga juridiska personer, som utvecklingsorganisationer, högskolor, kom-
muner, landskapsförbund, Forststyrelsen, rådgivningsorganisationer, läroinrättningar, Finlands skogs-
central, forskningsinstitut, statliga ämbetsverk, universitet, föreningar och företag. Stödnivåerna och 
villkoren för att bevilja stöd varierar beroende på typ av sökande. De sökande kan samarbeta med andra 
aktörer och bilda projektkonsortier.

 För vilken typ av verksamhet kan understöd sökas? 

Understöd kan beviljas för såväl ekonomisk verksamhet (statligt stöd) som annan än ekonomisk verk-
samhet. Det är inte den sökandes organisationsform som direkt avgör om det är frågan om statligt stöd 
eller stöd för ekonomisk verksamhet utan verksamhetens karaktär.

Den sökande ska lägga fram en projektplan samt den totala budgeten och finansieringen för projektet. 
På annan än ekonomisk verksamhet tillämpas jord- och skogsbruksministeriets anvisningar om special-
understöd och godtagbara kostnader.

 ● Stödvillkoren för ekonomisk verksamhet baserar sig på EU:s allmänna gruppundantagsförordning 
och jordbrukets gruppundantagsförordning. (STATLIGT STÖD)

 ● När det gäller stöd som beviljas för annan än ekonomisk verksamhet och för statliga forskningsin-
stitut och ämbetsverk tillämpas jord- och skogsbruksministeriets villkor för specialunderstöd.

Uppgifter om stöd som beviljats företag och om utbetalningar lagras av jord- och skogsbruksministeriet 
i den gemensamma informationsresursen för företagsstöd (429/2016, 7 a § och 293/2017).

 Specialvillkor för statligt stöd till företag 

Stöd får inte beviljas företag som enligt artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen har 
ekonomiska svårigheter. I sin ansökan ska den sökande försäkra att den inte är ett företag i svårigheter. 
Dessutom ska jord- och skogsbruksministeriet ges möjlighet att granska saken i företagets bokslut.

Finansiering betalas inte till företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett 
tidigare kommissionsbeslut i vilket ett stöd förklarats olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

 Definitioner 

En organisation som bedriver ekonomisk verksamhet ska själv innan ansökan lämnas in säkerställa att 
den hör till en grupp som uppfyller en definition. 

Med små och medelstora företag avses företag som uppfyller grunderna i bilaga 1 till den allmänna 
gruppundantagsförordningen. 

 ● Allmänna gruppundantagsförordningen

Med organisation för forskning och kunskapsspridning avses en sådan enhet (såsom universitet 
eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller 
virtuella gemensamma enheter), oberoende av dess rättsliga status (offentlig- eller privaträttslig) eller 
finansieringssätt, vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller 
experimentell utveckling eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentlig-
görande eller kunskapsöverföring. Om en sådan enhet även bedriver ekonomisk verksamhet måste fi-
nansieringen, kostnaderna och intäkterna av den ekonomiska verksamheten redovisas separat. Företag 
som kan utöva ett avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieäga-
re eller medlemmar, får inte ha företräde till de resultat organisationen uppnår.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=fi
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Samarbetsprojekt:

Ett företag som bedriver ekonomisk verksamhet får delta i ett konsortieprojekt utan att ansöka om 
finansiering i enlighet med följande villkor, varvid det inte betraktas som indirekt statligt stöd till 
företaget. Om företaget ansöker om stöd för verksamheten, se punkten Statligt stöd för ekonomisk 
verksamhet.

Anslaget får användas till att bedriva oberoende forsknings- och utvecklingsverksamhet i syfte att öka 
kunskapen och förbättra förståelsen, inbegripet samarbetsbaserad forsknings- och utvecklingsverk-
samhet. En förutsättning är att verksamheten ordnas i enlighet med kapitel 2.2.2 i meddelandet från 
kommissionen om rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT 
2014/C 198/01). I praktiken innebär detta projekt som genomförs som gemensamma projekt mellan ett 
forskningsinstitut och andra aktörer, det vill säga som ett effektivt samarbete. I meddelandet fastställs 
de villkor under vilka företag som samarbetar inte anses få statligt stöd. Kriterier för statligt stöd är bland 
annat ekonomisk verksamhet och förmån ur offentliga medel. När samarbetet organiseras i enlighet 
med kapitel 2.2.2 i meddelandet är verksamheten ekonomisk, men det är inte frågan om en förmån. 
Därför behöver den rättsliga grunden för statligt stöd när det gäller samarbete inte utredas.

Genomförandet av ett projekt anses vara ett effektivt samarbete om minst två oberoende parter 
strävar mot ett gemensamt mål baserat på arbetsfördelning och gemensamt fastställer dess till-
lämpningsområde, deltar i dess utformning, bidrar till dess genomförande och delar de finansiella, 
tekniska, vetenskapliga och andra riskerna samt resultaten av projektet.

En eller flera parter kan stå för hela kostnaden för projektet och på så sätt befria andra parter från de 
ekonomiska riskerna med projektet. Villkoren för ett samarbetsprojekt, särskilt när det gäller bidrag till 
dess kostnader, delning av risker och resultat, spridning av resultat samt tillgång till och regler för för-
delning av immateriella rättigheter, måste fastställas innan projektet inleds. Villkoren för samarbetet ska 
fastställas i konsortialavtalet för genomförandet av projektet.

Om ett samarbetsprojekt utförs gemensamt av företag, forskningsorganisationer eller forsknings-
infrastrukturer anser Europeiska kommissionen att inget indirekt statligt stöd ges till de deltagan-
de företagen via dessa enheter till följd av gynnsamma samarbetsvillkor, om ett av följande villkor 
är uppfyllt:

 ● De deltagande företagen står för hela kostnaden för projektet.
 ● De resultat av samarbetet som inte ger upphov till immateriella rättigheter får spridas och eventu-

ella immateriella rättigheter som är ett resultat av den verksamhet som forskningsorganisationer 
eller forskningsinfrastrukturer bedriver tillfaller helt och hållet dessa företag.

 ● Eventuella immateriella rättigheter som projektet ger upphov till och relaterade tillträdesrättig-
heter tilldelas de olika samarbetsparterna på ett sätt som korrekt motsvarar deras arbetsblock, 
bidrag och respektive intressen.

 ● Forskningsorganisationerna eller forskningsinfrastrukturerna får en ersättning som motsvarar 
marknadspriset för de immateriella rättigheter som är ett resultat av deras verksamhet och som 
förs över på de deltagande företagen. Det absoluta värdet på eventuella bidrag, såväl finansiella 
som icke-finansiella, från de deltagande företagen till kostnaderna för forskningsorganisation-
ernas eller forskningsinfrastrukturernas verksamhet som resulterade i de berörda immateriella 
rättigheterna får dras av från den ersättningen.
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Beviljande av understöd och godtagbara kostnader

Understöd beviljas på basis av ansökan. Om den sökande är ett konsortium görs projektansökningar-
na separat för konsortiet. Ansökan behöver inte undertecknas, men den sökande ska vid behov kunna 
verifiera att den har tillstånd att lämna in ansökan (tillståndsgivaren). I en konsortieansökan ska alla 
medlemmar i konsortiet som bilaga till ansökan lämna in ett av parterna undertecknat intyg över delta-
gande i projektet eller alternativt ett intentionsavtal om deltagande i projektet. Avtalsmallen får vara fritt 
formulerad. De godtagbara kostnaderna fastställs enligt stödform. 

När statliga ämbetsverk och forskningsinstitut är sökande, antingen självständigt eller som en del av ett 
konsortium, anvisas finansieringen separat som en överföring av statens anslag. Statliga ämbetsverk 
och forskningsinstitut ska i ansökan uppge sitt behov av månadsverken, eftersom den kvot som står 
till förfogande för ansökan kan begränsa finansieringsmöjligheterna för dessa aktörer. Ministeriet kan 
kontakta den sökande för att specificera behovet av månadsverken. För medlemmarna i ett konsortium 
fattas separata understöds- eller finansieringsbeslut, om det i konsortiet ingår inte bara statliga ämbets-
verk och/eller forskningsinstitut utan även aktörer som beviljas finansiering i form av statligt stöd.

Budgeterna görs upp enligt totalkostnadsmodellen. Om aktören inte använder totalkostnadsmodellen 
(inga kalkylmässiga koefficienter) tillämpas i stället tilläggskostnadsmodellen. Med merkostnader avses 
sådana direkta merkostnader som förorsakas av projektet. Grunderna för beräkning av omkostnaderna 
ska lämnas till ministeriet på begäran.

Den finansieringsandel som jord- och skogsbruksministeriet anvisar för utvecklingsprojekt som finan-
sieras ur åtgärdshelheten inom markanvändningssektorn är behovsprövad. I finansieringsbeslutet ang-
es jord- och skogsbruksministeriets finansiering i procent av projektets godtagbara kostnader.

Läs följande avsnitt om den sökande är ett företag eller om 
en del av konsortiet är ett företag:

Statligt stöd för ekonomisk verksamhet

Understöd kan beviljas för ekonomisk verksamhet (statligt stöd) när understödet följer 
Europeiska unionens regler om statligt stöd.
I projektansökan kan finansiering beviljas för följande stödformer:

a. forsknings- och utvecklingsprojekt
b. stöd till utbildning
c. stöd till kunskapsöverförings- och informationsåtgärder.

Godtagbara kostnader enligt stödform

Forsknings- och utvecklingsprojekt (artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen):
a. personalkostnader: forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar 

med projektet
b. kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid som de har 

använts för projektet. Om instrumenten och utrustningen inte används under projektets hela 
livscykel anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets livscykel, 
beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande.

c. kostnader för byggnader och mark i den utsträckning och under den tid som de används för 
projektet. När det gäller byggnader anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar forsk-
ningsprojektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, 
vara stödberättigande. För mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska 
kapitalkostnader stödberättigande.

d. kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller hyrs in från externa källor 
på marknadsmässiga villkor, samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som 
används uteslutande för forskningsverksamheten

e. andra allmänna omkostnader och andra driftskostnader, inklusive kostnader för materiel, för-
rådsartiklar och liknande produkter, som uppkommit som direkt följd av ett projekt.
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Stöd till utbildning (artikel 31 i den allmänna gruppundantagsförordningen):

a. personalkostnader för lärare, för de timmar då lärarna deltar i utbildningen
b. driftskostnader för lärare och deltagare som har direkt samband med utbildningsprojektet, t.ex. 

resekostnader, material och utrustning som har ett direkt samband med projektet, avskrivning av 
hjälpmedel och utrustning, i den utsträckning de används uteslutande för utbildningsprojektet. 
Logikostnader omfattas inte med undantag för ett nödvändigt minimum av logikostnader för 
deltagare som är arbetstagare med funktionshinder.

c. kostnader för rådgivning i samband med utbildningsprojektet
d. personalkostnader för deltagare och allmänna indirekta kostnader (administrativa kostnader, 

hyra, allmänna omkostnader) för de timmar då praktikanterna deltar i utbildningen.

Stöd för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 38 i gruppundantagsförordningen 
för jordbruket):

a. kostnader för att organisera och genomföra kunskapsöverförings- eller informationsåtgärder
b. när det gäller demonstrationsprojekt i samband med investeringar:

i. uppförande, förvärv, inklusive leasing, eller upprustning av fast egendom; mark ska endast 
vara stödberättigande upp till 10 % av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna för 
den berörda transaktionen

ii. inköp eller hyrköp av maskiner och utrustning upp till tillgångens marknadsvärde
iii. allmänna kostnader som är kopplade till de utgifter som avses i leden i och ii, såsom arvoden 

för arkitekter, ingenjörer och konsulter, arvoden kopplade till rådgivning om miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet, inbegripet genomförbarhetsstudier; genomförbarhetsstudier ska fort-
sätta att vara stödberättigande utgifter även när, på grundval av deras resultat, inga utgifter 
enligt leden i och ii uppstår.

iv. förvärv eller utveckling av programvara och förvärv av patent, licenser, upphovsrätt och 
varumärken

c. kostnader för resa, inkvartering och dagtraktamenten för deltagarna.

Läs följande avsnitt om den sökande eller en medlem i ett konsortium 
är en aktör som inte bedriver ekonomisk verksamhet (till exempel ett 
forskningsinstitut, en allmännyttig förening, en kommun, ett landskapsförbund 
eller ett statligt ämbetsverk):

Statsunderstöd för annan än ekonomisk verksamhet

Statsunderstöd kan beviljas för annan än ekonomisk verksamhet. Understöd kan beviljas för ett projekt 
eller en verksamhet som hänför sig till en lagstadgad uppgift eller någon annan uppgift som handhas 
av en kommun eller ett landskap, eller för en offentlig förvaltningsuppgift för Finlands skogscentral.

På de godtagbara kostnaderna för understöden tillämpas jord- och skogsbruksministeriets anvisningar 
om allmänna understöd och specialunderstöd. 

 ● Jord- och skogsbruksministeriets anvisningar om allmänna understöd och specialunderstöd  
(på finska)

För statliga ämbetsverk eller forskningsinstitut gäller samma godtagbara kostnader som för understöd, 
men finansieringen beviljas som en överföring av anslag inom staten, inte som understöd.

https://mmm.fi/documents/1410837/1516675/Erityisavustus_yleiset_ehdot_MMM_2018.pdf/ba62ef9e-51a1-e25c-d9b8-be2aab0c69e6/Erityisavustus_yleiset_ehdot_MMM_2018.pdf
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Bedömning av ansökningarna

Projekten ska förverkliga målen i Finlands program för hållbar tillväxt och målen i statsminister San-
na Marins regeringsprogram om att stärka kolsänkor och kollager inom markanvändningssektorn på 
kort och lång sikt, inklusive inom jord- och skogsbruket (regeringsprogrammets kapitel 3.1, mål 3).

Beviljandet av finansiering grundar sig på en bedömning av projektets genomförandeplan, organise-
ring, förväntade effekt och kostnadseffektivitet på basis av kriterierna nedan. Bedömningen görs med 
skalan 1–5, där 5 är det bästa vitsordet. 

Bedömningskriterier:
 ● Projektet stöder målen i Finlands program för hållbar tillväxt med beaktande av de utvecklings-

behov som finns i fråga om precisionsskogsbruk, värdeskapande, effektivisering av skogsåtgärds-
kedjorna och globalt användbara innovationer (Ja/Nej)

 ● Projektet stöder anpassningen till klimatförändringen, hanteringen av riskerna kopplade till 
klimatförändringen och den biologiska mångfalden. (Ja/Nej) 

 ● Projektet är förenligt med DNSH-principen. (Ja/Nej)
 ● Projektet följer miljölagstiftningen på nationell nivå och EU-nivå. (Ja/Nej)

 ● Relevans för åtgärdshelheten inom markanvändningssektorn (bedömning 1–5)
 ● Hur främjar projektet uppnåendet av klimatneutralitetsmålet 2035?

 ● direkta effekter
 ● indirekta effekter

 ● Hur förverkligar projektet målen inom åtgärdshelheten?
 ● utvecklingsåtgärder som hänför sig till ett klimatsäkert skogsbruk: 

 ● stärkande av skogens kolsänkor och kollager genom att främja skogens tillväxt-
förmåga och hälsa (mo- och torvmarker) med hjälp av klimatsäker skogsvård 
och skogsanvändning

 ● främjande av skogsbrukets anpassning till klimatförändringen
 ● åtgärder som hänför sig till samordningen av klimatåtgärder och åtgärder för att be-

vara mångfalden.

Om projektet inte stöder målen i Finlands program för hållbar tillväxt och inte är förenligt med 
DNSH-principen eller om projektet får noll i relevansbedömningen av åtgärdshelheten inom mar-
kanvändningssektorn, bedöms inte projektet för de övriga kriteriernas del. 

 ● Projektplanens genomförbarhet och kvalitet (bedömning 1–5)
 ● Inklusive kommunikations- och interaktionsplanen

 ● De sökandes expertis och förtrogenhet med ämnesområdet (bedömning 1–5)
 ● Projektresultatens användbarhet, reproducerbarhet och expanderbarhet (bedömning 1–5)

 ● Inklusive de eftersträvade klimat- och mångfaldseffekterna
 ● Planen för omsättning av resultaten i praktiken

 ● Främjande av principerna för hållbar utveckling: verbal bedömning av hur projektet främjar den 
ekonomiska verksamheten och sysselsättningen, den sociala hållbarheten (inklusive rättvisa) samt 
miljöns status (till exempel konsekvenser för vatten, mångfalden) (Ja/Nej)

Jord- och skogsbruksministeriet kan om det så önskar be utomstående instanser bedöma projekten. 
Jord- och skogsbruksministeriet kan föreslå att olika sökande slår samman projekt eller modifierar pro-
jekten. När jord- och skogsbruksministeriet väljer projekten beaktar ministeriet om projekten överlappar 
redan pågående projekt och vilka synergieffekter projekten har och förbehåller sig även rätten att inte 
ge finansiering till flera projekt med samma tema i en ansökningsomgång.
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Ansökningarnas offentlighet och dataskyddet
 
Ansökan och dess bilagor är i princip en offentlig handling. Offentligheten grundar sig på lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). I jord- och skogsbruksministeriets verksamhet 
iakttas dataskyddslagstiftningen. Ministeriets dataskyddsbeskrivning för personregistret i det elektronis-
ka ansökningssystemet finns här (på finska):

 ● Dataskyddsbeskrivning för personregistret i det elektroniska ansökningssystemet (på finska)

7. MER INFORMATION
Frågor som rör ansökningarna kan skickas fram till den 23 september 2022 till e-postadressen: 
ilmastoratkaisut.mmm@gov.fi. Svaren på frågorna publiceras på ansökningssidan 
senast den 30 september 2022. Frågor besvaras inte per telefon eller personlig e-post. 

https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/Rekisteriseloste_MARA_paivitetty_12062018.pdf
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BILAGA 1

8. BILAGOR 

PROJEKTPLANEN

Projektets rubrik och genomförare

1. PROJEKTETS RELEVANS OCH MÅL
a. Beskriv projektets huvudmål och detaljerade mål
b. Beskriv projektets inverkan på uppnåendet av målen i Finlands program för hållbar tillväxt och 

förenligheten med DNSH-principen (se utlysningen)
 ● Hur stöder projektet anpassningen till klimatförändringen, hanteringen av riskerna koppla-

de till klimatförändringen och den biologiska mångfalden? 
 ● Sammanfattning av DNSH-bedömningen. Bedömningen görs i det elektroniska 

ansökningssystemet.
 ● Följer man i projektet miljölagstiftningen på nationell nivå och EU-nivå?

c. Beskriv verksamhetens eller projektets effekter med avseende på målen för användningen av an-
slaget för klimatåtgärder inom markanvändningssektorn (se statsrådets förordning 5/2021).

2. GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET
a. Beskriv hur genomförandet av projektet är organiserat
b. Beskriv projektets kommunikations- och interaktionsplan

3. PROJEKTETS GENOMFÖRARE OCH ARBETSFÖRDELNING
a. Beskriv sakkunskapen hos de personer som deltar i verksamheten eller projektet och deras lämp-

lighet med tanke på genomförandet av projektet
b. Beskriv sakkunskapen hos de organisationer som deltar i projektet samt arbetsfördelningen och 

lämpligheten med tanke på genomförandet av projektet

4. PROJEKTETS RESULTAT OCH EFFEKTER
a. Beskriv de resultat och lösningar som förväntas av projektet
b. Beskriv de direkta eller indirekta klimateffekter som eftersträvas genom projektet samt deras 

tidsram
c. Beskriv de ekonomiska effekter, sysselsättningseffekter, andra sociala effekter (inklusive rättvisa) 

och miljöeffekter (inklusive effekter på vattendrag, biologisk mångfald) som man bedömer att 
projektet kommer att ha.

5. PLAN FÖR HUR RESULTATEN AV VERKSAMHETEN ELLER PROJEKTET SKA OMSÄTTAS I PRAKTIKEN.
a. Beskriv vilka effekter projektet kommer att ha på den praktiska verksamheten
b. Beskriv hur projektets resultat kommer att omsättas i praktiken

6. PROJEKTETS TOTALA BUDGET OCH FINANSIERINGSPLAN, 
INKLUSIVE PROJEKTETS ALLA FINANSIERINGSKÄLLOR

a. Beskriv projektets totala budget, finansieringsplan och alla finansieringskällor. Budgeten ska 
framställas enbart med de godtagbara kostnaderna och momsspecificerat för de olika aktörerna 
så att det framgår av planen om momsen blir en slutlig kostnad för den aktör som ansöker om 
finansiering. 
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BILAGA 2

PRINCIPEN OM ATT INTE ORSAKA 
BETYDANDE SKADA (DNSH).
Utdrag ur Europeiska kommissionens meddelande ”Teknisk vägledning om tillämpningen av principen 
om att inte orsaka betydande skada inom ramen för förordningen om faciliteten för återhämtning och 
resiliens”. Hela dokumentet finns tillgängligt här (2021/C 58/01).  

Medlemsstaterna måste visa att de åtgärder som ingår i deras planer är förenliga med principen om 
att inte orsaka betydande skada. För att underlätta medlemsstaternas bedömning och presentation 
avseende principen om att inte orsaka betydande skada i sina återhämtnings- och resiliensplaner har 
kommissionen utarbetat en checklista. Medlemsstaterna bör använda checklistan som stöd för sin 
analys av hur varje åtgärd förhåller sig till denna princip. Kommissionen använder denna information för 
att bedöma om och hur varje åtgärd i planerna respekterar principen, i enlighet med de kriterier som 
fastställs i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.

Alla projekt som finansieras från Finlands program för hållbar tillväxt måste uppfylla kraven i fråga om 
principen om att inte orsaka betydande skada.  I EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery 
and Resilience Facility, RRF) finns krav på att inga åtgärder får orsaka miljön betydande skada. Dessut-
om definieras ”ingen betydande skada” i den tekniska vägledningen (2021/C58/01) i en så kallad exklu-
sionsförteckning med information om vilka verksamheter som är förbjudna i projekten. Det finns en 
förteckning över verksamheterna i slutet av bilagan.

Ekonomisk verksamhet anses orsaka betydande skada för: 

a) begränsning av klimatförändringen, 
 ● om verksamheten orsakar betydande växthusgasutsläpp 

b) anpassning till klimatförändringar, 
 ● om verksamheten leder till att det nuvarande klimatet och det förväntade framtida klimatet får 

ökade negativa konsekvenser för själva verksamheten eller för andra människor, naturen eller 
tillgångar 

c) hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, om verksamheten skadar 
 ● vattenförekomsters, inbegripet yt- och grundvatten, goda status eller goda ekologiska potential, 

eller 
 ● marina vattens goda miljöstatus 

d) den cirkulära ekonomin, inbegripet förebyggande och materialåtervinning av avfall, om 
 ● verksamheten leder till betydande ineffektivitet vid användningen av material eller vid direkt eller 

indirekt användning av naturresurser eller
 ● verksamheten leder till en betydande ökning av generering, förbränning eller bortskaffande av 

avfall eller 
 ● långsiktigt bortskaffande av avfall kan orsaka betydande och långvarig skada för miljön 

e) förebyggande och begränsning av miljöföroreningar, 
 ● om verksamheten leder till en betydande ökning av utsläpp av föroreningar till luft, vatten eller 

mark jämfört med situationen innan verksamheten inleddes, eller 

f) skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem, om verksamheten 
 ● medför betydande skada för ekosystems goda tillstånd och motståndskraft, eller 
 ● skadar bevarandestatusen för livsmiljöer och arter, inbegripet sådana som är av unionsintresse. 

I ansökningsfasen krävs att den sökande själv bedömer om projektet är förenligt med principen. Check-
listan baseras på följande beslutsträd.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN
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STEG 1: Filtrera de sex miljömålen för att identifiera dem som kräver en materiell bedömning 
Som ett första steg uppmanas den sökande att fylla i del 1 av checklistan för att identifiera vilket av de 
sex miljömålen som kräver en omfattande bedömning av åtgärden med avseende på principen om att 
inte orsaka betydande skada. Denna första allmänna granskning underlättar medlemsstaternas analys 
genom att skilja mellan de miljömål för vilka det kommer att krävas en omfattande bedömning och de 
för vilka en förenklad metod kan vara tillräcklig. 

DEL 1 I CHECKLISTAN

Ange vilka av miljömålen nedan som kräver en omfattande 
bedömning av åtgärden med avseende på principen om att 
inte orsaka betydande skada.

Ja Nej Motivering, om 
”Nej” har valts.

Begränsning av klimatförändringar

Anpassning till klimatförändringar

Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

Den cirkulära ekonomin, inbegripet förebyggande och 
materialåtervinning av avfall

Förebyggande och begränsning av föroreningar till luft, 
vatten eller mark

Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem
 

Om svaret är ”Nej”, lämnas en kortfattad motivering (i högra kolumnen) till varför miljömålet inte kräver 
en materiell bedömning av åtgärdens förenlighet med principen om att inte orsaka betydande skada. 
Motiveringen ska göras på grundval av ett av följande fall:

a. Åtgärden har få eller inga förutsebara konsekvenser för miljömålet i samband med åtgärdens 
direkta och primära indirekta effekter under hela dess livscykel, med tanke på åtgärdens karaktär, 
och anses därför vara förenlig med principen om att inte orsaka betydande skada för det relevanta 
målet. 

b. Åtgärden ”bidrar väsentligt” till ett miljömål, i enlighet med taxonomiförordningen, och anses där-
för vara förenlig med principen om att inte orsaka betydande skada för det relevanta målet.

Om svaret är ”Ja”, ska det för dessa miljömåls del göras en materiell bedömning (steg 2).

STEG 2: För de miljömål som kräver det, tillhandahåll en materiell bedömning av åtgärdens fören-
lighet med principen om att inte orsaka betydande skada
Som ett andra steg uppmanas den sökande att för varje åtgärd i planen använda Del 2 i checklistan för 
att göra en materiell bedömning av åtgärdens förenlighet för de miljömål som valts med ”Ja” i steg 1. I 
del 2 i checklistan sammanställs, för vart och ett av de sex målen, de frågor som uppfyller de rättsliga 
kraven i bedömningen av förenligheten med principen om att inte orsaka betydande skada. För att åt-
gärder ska få ingå i planen måste de vara förenliga med principen. Därför måste svaren på frågorna i Del 
2 i checklistan vara ”Nej” för att visa att ingen betydande skada orsakas för det specifika miljömålet.
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DEL 2 I CHECKLISTAN – Exempel för miljömålet ”Begränsning av klimatförändringar”

Frågor Nej Materiell motivering

Begränsning av klimatförändringar

Förväntas åtgärden leda till betydande utsläpp av växthusgaser?
 

Den sökande ombeds bekräfta att svaret är ”Nej” och lämna en materiell förklaring och motivering av 
sitt resonemang i högra kolumnen, på grundval av de motsvarande frågorna. 

Om det är nödvändigt, som en komplettering av tabellen, uppmanas medlemsstaterna också att tillhan-
dahålla ytterligare analyser och/eller styrkande handlingar, på ett målinriktat och avgränsat sätt, för att 
ytterligare ge underlag för sina svar på de listade frågorna.

Om medlemsstaterna inte kan lämna en tillräcklig materiell motivering, kan kommissionen dra slutsat-
sen att en viss åtgärd kan medföra betydande skada för vissa av de sex miljömålen.

På alla ansökningar till faciliteten för återhämtning och resiliens tillämpas exklusionsförteckningen 
i den tekniska vägledningen (2021/C58/01) för den gemensamt definierade principen ”ingen bety-
dande skada”. Enligt förteckningen är följande verksamheter förbjudna:

1) Verksamhet som hänför sig till fossila bränslen, inklusive förädling och fortsatt användning 
 ● Bortsett från de projekt enligt denna åtgärd som använder naturgas och som gäller el- och/eller 

värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som uppfyller villko-
ren i bilaga III i den tekniska vägledningen för principen om att inte orsaka betydande skada (2021/
C58/01).

2) Verksamhet som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter är verksamhet som leder till 
att de uppskattade utsläppen av växthusgaser inte understiger det riktmärke som tillämpas

 ● Om den verksamhet som stöds uppnår de uppskattade utsläppen av växthusgaser och dessa 
utsläpp inte i betydande grad understiger riktmärkena ska det lämnas en redogörelse för varför 
detta inte är möjligt. De riktmärken som bekräftats för utsläppsrätter som delas ut avgiftsfritt till 
verksamheter som ingår i tillämpningsområdet för systemet för handel med utsläppsrätter enligt 
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

3) Verksamhet med anknytning till avstjälpningsplatser, förbränningsanläggningar och mekaniska/bio-
logiska behandlingsanläggningar.

 ● Till de åtgärder som faller utanför tillämpningsområdet hör inte verksamhet enligt denna åtgärd 
vid sådana anläggningar som är avsedda för att behandla endast sådant avfall som inte går att 
återvinna och vid sådana befintliga anläggningar där syftet med verksamheten enligt denna 
åtgärd är att öka energieffektiviteten, ta tillvara gaser för lagring eller användning eller ta tillvara 
material från askan, förutsatt att verksamheten enligt denna åtgärd inte leder till att anläggning-
ens kapacitet för att behandla avfall ökar eller anläggningens användningstid blir längre och att 
det framförs bevisning för detta för varje anläggning.

 ● Till de åtgärder som faller utanför tillämpningsområdet hör inte verksamhet enligt denna åtgärd 
vid befintliga mekaniska biologiska behandlingsanläggningar om avsikten med verksamheten i 
enlighet med denna åtgärd är att förbättra energieffektiviteten eller förnya återvinningen av det 
separerade avfallet för kompostering av biologiskt avfall och anaerob rötning av biologiskt avfall, 
förutsatt att verksamheten i enlighet med denna åtgärd inte leder till att anläggningens kapacitet 
för att behandla avfall blir större eller anläggningens användningstid blir längre och att det fram-
förs bevisning för detta för varje anläggning.

4) Åtgärder där långvarig slutförvaring av avfall kan orsaka olägenheter för miljön.
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Vägledning om hur DNSH-frågorna ska besvaras och exempel ges i dokumentet 2021/C 58/01:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=SV

Finlands miljöcentrals anvisning till stöd för granskningen av DNHS-kriterierna, ”Ohjeita EU-rahoituksen 
vaatiman ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamisesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitel-
man hankkeissa” (sv. ”Anvisning för hur principen om ”ingen betydande skada” som krävs av EU-finan-
sieringen ska tillämpas i projekt inom ramen för Finlands återhämtnings- och resiliensplan”) (på finska): 
www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ohjeita_EUrahoituksen_vaatiman_ei_merkit(62387)

Du kan bekanta dig med de åtgärdsspecifika DNSH-förhandsbedömningar som utarbetades 
i samband med framtagningen av Finlands program för hållbar tillväxt i bilaga 3 till 
programdokumentet (på finska): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=SV
http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ohjeita_EUrahoituksen_vaatiman_ei_merkit(62387)
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ohjeita_EUrahoituksen_vaatiman_ei_merkit(62387)
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ohjeita_EUrahoituksen_vaatiman_ei_merkit(62387)
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176
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