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Sammanfattande beskrivning
Förstudie EnergiEffektivisering i Jämtland Härjedalen syftar till att kartlägga behov
och förutsättningar för möjligheteten för både offentliga och privata aktörer inom
fastighetsbranschen att arbeta med energieffektivisering inom ramen för
insatsområde 4.
Förstudien kommer att omfatta behovskartläggning, förankrings- och
planeringsinsatser, informationsinsatser samt mobilisering för att etablera ett
partnerskap som potentiellt kan samverka i genomförandet av ett huvudprojekt
under inversteringsprioritering 4b i regionalfondsprogrammet.

Bakgrund och omvärld
Bakgrund

Europeiska unionen har ett stor ansvar i det globala klimatarbetet. Därför är
investeringsprioriteringen koldioxidsnål ekonomi ett prioriterat område i
sammanhållningspolitiken. Därför finns resurser avsatta för ändamålet i
Regionalfonden för mellersta Norrland. Förprojektet motiveras av komplexiteten
i arbetet med att samordna en investeringsplanering i fastighetsbranschen i
regionen av flera skäl. Ett skäl är att sektorn är oförberedd att arbeta med EUfinansiering och på det hela taget saknar erfarenhet av sådant EU-finansierat
samarbete. Ett annat skäl är att fastighetssektorn traditionellt arbetar långsiktigt
med investerings, och reinvesteringsplanering som sträcker sig över många år och
att det är svårt att anpassa investeringarna till nya förutsättningar snabbt. Ett
ytterligare skäl är att de senaste årens sjunkande energipriser har minskat
incitamenten för sådan investeringsplanering som prioriteras i
Regionalfondsprogrammet inom denna åtgärd. Parallellt med genomförandet av
regionalfondens investeringar pågår ett lagstiftningsarbete kopplat till
Energieffektiviseringsdirektivet som av allt att döma kommer att bli svensk lag
inom den närmaste tiden. När direktivet antas och skall genomföras står
regionens fastighetsägare inför ett omfattande projekterings- och
investeringsarbete. Samtidigt är de tekniska förutsättningarna bättre än
någonsin, dels beroende på nybyggnadstakten inom bostadssektorn,
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bredbandsutbyggnaden och på utvecklingen av smart teknik med tillämpningar
som skapar ett gränssnitt som hyresgäster, teknisk personal, leverantörer av el
och fjärrvärme samt, inte minst fastigheternas ägare kan arbeta inom.
Omvärld och samverkan

Förstudiens huvudsakliga mål är att näringslivet skall få handledning och stöd i
alla "hur"-frågor som är en förutsättning för att kunna arbeta med prioriteringar
och planering utifrån regionalfondens möjligheter och begränsningar. Eftersom
det är en förstudie så är näringslivets behov och prioriteringar, eller närmare
bestämt snittet mellan behov och prioriteringar och programmets möjligheter
och begränsningar det viktigaste resultatet från projektet. Utan koppling till det
regionala näringslivet så blir det ingen fortsättning.
Koppling till det lokala näringslivet

Förstudiens huvudsakliga mål är att näringslivet skall få handledning och stöd i
alla "hur"-frågor som är en förutsättning för att kunna arbeta med prioriteringar
och planering utifrån regionalfondens möjligheter och begränsningar. Eftersom
det är ett Förstudie så är näringslivets behov och prioriteringar, eller närmare
bestämt snittet mellan behov och prioriteringar och programmets möjligheter
och begränsningar det viktigaste resultatet från projektet. Utan koppling till det
regionala näringslivet så blir det ingen fortsättning.

Mål och resultat
Mål

Målet är att privata och offentliga fastighetsägare skall mobiliseras och få ökad
kunskap om EU:s målsättningar, instrument och resurser för att arbeta med målet
koldioxidsnål ekonomi. Den ökade kunskapen mobiliserar fastighetssektorn att
konkretisera sina behov, anpassa sin planering och investeringar. I ett tänkt
huvudprojekt mobiliseras investeringsmedel medpotentialen att göra den
regionala ekonomin renare ([koldioxid]/[GDP]), och att energiförbrukningen
([kWh]/[m2 fastighetsyta]) reduceras.
Målgrupper

Privata och offentliga fastighetsägare. Bostäder, industri och destinationer.
Förväntat resultat vid projektavslut

Mobilisering av fastighetssektorn, industrisektorn och besöksdestinationerna.
Fokus på energieffektivisering och kunskaper om regionalfondsprogrammet som
möjliggör att sektorn kan formulera, finansiera och genomföra ett, eller flera
huvudprojekt inom investeringsprioriteringarna 4b och 4c.
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Målvärde för aktivitetsindikatorer
Ej aktuellt för förstudie.

Organisation och genomförande
Projektorganisation

Förprojektet drivs av region Jämtland Härjedalen. Organisatoriskt tillhör projektet
regionens Energikontor, som är en del av regionala utvecklingsförvaltningen.
Arbetet leds av en projektledning, som i huvudsak utgörs av energikontorets
medarbetare. Energikontorets medarbetare har alla förutsättningar att leda
förprojektets arbete. En projektledare anställs/upphandlas med uppdraget att
arbeta med förprojektet i enlighet med denna ansökan, tillväxtverkets beslut och
regionalfondsprogrammets ramar.
Arbetssätt

Arbetssättet som tillämpas är informationsträffar, spridning av kunskapen om
sammanhållningspolitiken, regionalfondsprorgrammets prioriteringar och
villkoren för att kunna arbeta med regionalfondens resurser inom
investeringsprioritering 4b och 4c. Handledning av planering och prioriteringar av
insatser som kan ingå för partnerorganisationer inom dessa åtgärder.
Arbetssättet syftar till att få fram ett underlag avseende behov och insatser för
att medverkande organisationer och medverkande företag skall kunna bidra till
programmets målsättningar och därmed kunna bidra till indikatorerna för
investeringsprioriteringen för ett framgångsrikt programgenomförande.
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