
Anbudsinbjudan för projekt om styrmedel för Bio-CCS (BECCS) i 
Norden 

Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet vill 
härmed öppna upp för anbud för ett projekt om styrmedel för BECCS i Norden. Deadline för 
inlämning av anbud är 22.4.2020. 

Bakgrund 
I de nordiska statsministrarnas klimatdeklaration från januari 2019 står det att 
deklarationen ska leda till att öka de nordiska ambitionerna och det nordiska samarbetet på 
klimatområdet. De nordiska länderna åtar sig därför att arbeta för att uppnå netto-
nollutsläpp av växthusgaser. I deklarationen står det specifikt att Norden ska satsa på att 
vidareutveckla och använda CCS-tekniken genom att stödja forskning för att överkomma de 
återstående tekniska utmaningarna och ta fram business-modeller för att implementera CCS 
inklusive BECCS1. Tekniken för BECCS och CCS kan vara mer eller mindre densamma men 
motivet för styrning skiljer sig åt. I detta projekt är fokus därför på BECCS. 
 

Syftet med projektet 
Detta projekt ska beskriva problemen på marknaden som hindrar utveckling och 
implementering av BECCS samt analysera lämplig styrning på primärt nordisk nivå, 
alternativt EU nivå, för att överkomma problemen. Problemanalysen ska identifiera de 
marknadsmisslyckanden och andra hinder som behöver överkommas för att dels utveckla 
och dels implementera BECCS tekniken i framförallt de nordiska länderna. Sannolikt 
förekommer det olika sorters marknadsmisslyckanden utmed de olika faserna från 
utveckling till demonstration och implementering. Potentiella marknadsmisslyckanden 
innefattar: 

• Positiva miljöexternaliteter. Problemet är att de privata aktörerna på marknaden 
inte har incitament till att öka dessa positiva externaliteter, i form av negativa 
utsläpp, till den nivå som vore optimalt för samhället. Därför behövs statlig 
styrning/incitament. 

• Kunskapsexternaliteter eller teknikexternaliteter som innebär att 
marknadsaktörerna satsar för lite på teknisk utveckling i relation till vad samhället 
skulle vilja ha. Även här behövs statlig styrning/incitament.  

• Nätverksexternaliteter som innebär att samhället tjänar mer på att tekniken 
implementeras brett än vad den privata aktören gör. Statlig intervention behövs för 
att ge rätt incitament.  

 

För alla olika marknadsmisslyckanden finns det motiv för staten att gå in på marknaden för 
att överkomma problemen. Utöver klassiska marknadsmisslyckanden kan även finnas legala 
och organisatoriska hinder, problem med bristande acceptans etc.  

När problemen är identifierade ska konsulten analysera lämpliga styrmedel och business-
modeller som kan stödja vidareutvecklingen och implementeringen av BECCS. Projektet 

 
1 BECCS är en grupp olika teknologier för att tillverka energi från biomassa och lagra koldioxiden som uppstår 
vid tillverkningen (Global CCS institute, 2019)  



behöver studera de olika nordiska ländernas förutsättningar och hinder separat och göra en 
slags kartläggning. Troligtvis skiljer sig problemen lite åt mellan länderna och då blir även 
lösningarna lite olika. Dessutom behövs sannolikt olika sorters styrmedel för de olika 
faserna, forskning och utveckling, demonstration och implementering av BECCS. I det senare 
området blir det också intressanta att studera olika varianter på businessmodeller som kan 
lämpa sig vid implementeringen av den nya tekniken. Här kan det exempelvis vara 
intressant att fördjupa sig i olika möjligheter att integrera BECCS i EU: system för 
utsläppshandel, olika former av stöd som t.ex. skattenedsättningar och den typ av omvända 
auktioner som föreslogs i den svenska utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid, och 
potentialen i offentlig-privat samarbete och finansiering (public-private partnerships).  

Projektet bör behandla följande frågeställningar: 

 
• Hur ser situationen för teknologiutvecklingen av BECCS ut idag? Vad är på gång i de 

nordiska länderna och hur långt har projekten och forskningen kommit? 
 

• Vad är problemen på marknaden (marknadsmisslyckanden) och vilka andra hinder 
existerar för att utveckla och implementera BECCS i de nordiska länderna? Här är det 
viktigt att ta hänsyn till att olika steg i värdekedjan kan vara förknippade med olika 
marknadsmisslyckanden. Skiljer sig problemen och hindren åt mellan länderna?  
 

• Är det samma aktörer som tar hand om olika steg i BECCS-värdekedjan eller skiljer de 
sig åt? T.ex. är det samma aktörer som utvecklar avskiljningstekniken och som 
implementerar den i olika sorters anläggningar? Med andra ord, vilka aktörer 
behöver styrmedel träffa? Är det en homogen grupp? 
 

• Vilka styrmedel, existerande eller nya, kan ge incitament till utveckling respektive 
implementering av BECCS på EU-nivå och nordisk nivå? Förslag på styrmedel bör 
tydligt koppla till problembilden.  
 

• Vilken är potentialen för samarbete mellan de nordiska länderna i frågan om de olika 
aspekterna av BECCS?  

 

Frågeställningarna ovan kan preciseras under arbetets gång, i samband med att ett 
uppstartsmöte hålls mellan projektets utförare och ansvarspersoner inom NME, och 
eventuellt också den referensgrupp som kommer att tillsättas.  

Styrmedel som identifieras som lämpliga på EU eller nordisk nivå bör utvärderas utifrån 
följande tre kriterier åtminstone: Effektivitet i att nå ett givet mål, kostnadseffektivitet och 
genomförbarhet i praktiken/politisk acceptans i de olika nordiska länderna. Förslag till 
definitioner och avgränsningar för dessa kriterier ska presenteras i projektplanen. Risken för 
koldioxidläckage som en följd av identifierade styrmedel bör också analyseras. Det är också 
viktigt att ta hänsyn till andra miljöområden när man analyserar styrmedel och utvärderar 
dess konsekvenser. Exempelvis bör styrmedlen inte ge negative effekter på biologisk 
mångfald, vattenkvalitet och kulturminnen mm. I den mån det är möjligt bör 
uppdragsgivaren också kvantifiera klimateffekten av de olika styrmedelsförslagen. 



Avgränsning och metod 

BECCS leder till så kallade negativa utsläpp av koldioxid. För dessa finns idag få eller inga 
styrmedel som uppmuntrar till en ökad volym. Projektet bör därför börja med en 
problemanalys som mynnar i ett eller flera skäl till varför BECCS tekniska utveckling och 
implementering kan behöva incitament genom marknadsbaserade styrmedel såsom EU ETS 
eller riktade teknologistöd. Här avgränsas projektet till enbart BECCS och inte fossil CCS. 
Tekniken kan vara mer eller mindre densamma mellan CCS och BECCS men motivet för 
styrning skiljer sig åt eftersom de utsläppsreduktioner som skapas via CCS respektive BECCS 
hanteras på skilda sätt inom såväl EU:s klimatramverk som i de nordiska ländernas 
nationella klimatmål. Sannolikt kan man identifiera flera marknadsmisslyckanden och andra 
hinder i problemanalysen. Projektet bör utgå från vad som tidigare skrivits i litteraturen 
kring BECCS och komplettera med intervjuer av berörda aktörer som är intresserade av att 
utveckla och använda BECCS. 

För att överkomma problemen som identifierats i första steget behövs statlig 
intervention/styrmedel. För att komma fram till vad som är bäst styrning behövs en 
styrmedelsanalys och denna bör utgå från ekonomisk teori om styrmedel. I existerande 
litteratur finns redan en hel del analys, se förslag på referensmaterial under nästa rubrik. 
Denna, men även den förra delen, bör diskuteras med referensgruppen tillsatt för projektet 
för att få information och vägledning om vad en användbar analys bör innehålla.  

Konsulten behöver vara noggrann med att påtala när problem och styrmedel för att 
överkomma problemen skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. Med andra ord behöver 
inte problemen och hindren samt lösningarna se lika ut i de olika länderna, framförallt pga 
att nuvarande styrning skiljer sig åt samt att aktörerna och industrisektorerna ser olika ut. 
Konsulten ska föreslå hur synergier mellan olika nordiska länder kan främjas. 

Exempel på relevant litteratur 
Olika nationella och internationella organisationer som kan vara relevanta utöver forskning 
på området är publikationer från EU och OECD. Följande studier kommer från nationella 
källor: 

• SOU (2020). Vägen till en klimatpositiv framtid. SOU 2020:4. Sverige 
• IVL (2019). Near-term public financing of Carbon Dioxide Removal through BECCS in 

Sweden. 
• Robust decision making analysis of BECCS (bio-CLC) in a district heating and cooling 

grid: https://cris.vtt.fi/en/publications/robust-decision-making-analysis-of-
beccs-bio-clcin-a-district-hea  

• Innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av 
växthusgaser (N2016/06369/IFK) 

Budget 
Budgetramen för projektet är 400 000 DKK.  

Eventuell mervärdesskatt (moms) ingår i budgetsumman och det är på säljarens 
(anbudsvinnare) ansvar att utreda eventuell momsskyldighet med sin nationella 
skatteförvaltning.  



Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella 
reseutgifter knutna till resultatförmedling ex, deltagande och presentation av projektet på 
ett möte i regi av Nordiska Ministerrådet eller arbetsgruppen.  

Utförare 
NME uppfordrar såväl konsultfirmor, forskningsinstitutioner och universitet att söka. 
Utföraren av projektet skall ha tillräckliga teoretiska färdigheter för att kunna förmedla den 
aktuella forskningen på området ur ett nordiskt perspektiv. I Norden finns det flera 
forskningsinstitut och konsulter som har förutsättningar att utföra projektet. En gedigen 
miljöekonomisk bakgrund ger goda möjligheter att ta sig an projektet på ett meningsfullt 
sätt. 

Tidsfrister 
Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 
22.4.2020. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit 
efter detta datum tas inte i beaktande. 

Beslut tas i maj och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. 

Projektet skall starta upp våren 2020 och förslag till slutrapport skall presenteras på ett av 
arbetsgruppens möten. 

Projektledaren skall sända statusrapport till arbetsgrupperna två gånger under den totala 
projekttiden. Närmare datum fastställs i samband med kontraktet. 

Slutrapporten skall sändas till NME tre veckor innan projektets avslut. 

Resultatförmedling 
Förväntade målgrupper är nordiska och internationella beslutsfattare, tjänstemän och 
politiker.  

Konsulten ska i projektförslaget beskriva hur resultatförmedling av projektet är tänkt 
genomföras ex. peer-review artiklar, deltagande i möten/konferenser eller andra fora, 
nätverk) samt redovisa förslag på hur centrala slutsatser kan föras vidare och bör komma 
med förslag på fortsatt analysarbete och aktiviteter på områden som har politisk relevans. 

Konsulten skall bidra till att information om projektet når aktuella målgrupper i enlighet 
med informationsstrategin för det nordiska samarbetet. Informationsstrategin är tillgänglig 
på Nordiska Ministerrådets hemsida. Rapporten publiceras i TemaNord-serien på Nordiska 
ministerrådets hemsida och kostnaderna för publiceringen belastar projektet 
(uppskattningsvis 20-25 000DKK). Även möjliga översättningar av inledning och 
sammandrag hör till konsultens ansvar. 

Rapportens utformning bör följa Nordiska ministerrådets rättningslinjer för publicering av 
rapporter. De tekniska detaljerna kring rapportens utformning koms överens om 
tillsammans med Nordiska Ministerrådets publikations enhet.  

Eventuellt beslut om tryckning av rapporten görs då arbetet är slutfört. Eventuella 
kostnader för tryckning belastar inte projektet. 

Konsulten skall vid projektets start ta fram en kort, populärt skriven text om projektet på ett 
skandinaviskt språk och på engelska (eventuellt isländska/finska) vilken används i 



informationspridningen om pågående projekt. När projektet är avslutat ska konsulten 
utarbeta en kort sammanfattning (”policy brief”) på ett skandinaviskt språk och engelska 
(samt eventuellt isländska/finska) om projektets (politiskt relevanta) resultat för publicering 
på arbetsgruppens hemsida och som underlag för pressmeddelande. 

Administrativa villkor 
NME under Nordiska Ministerrådet förvaltar projektet. En styrgrupp kommer att tillsättas 
bestående av medlemmar från NME. Projektet skall genomföras med nära samarbete med 
styrgruppen och ett uppstartsmöte, var samtliga eventuella subkontrakterade deltar, skall 
hållas inom 1 månad efter kontraktsundertecknande. Styrgruppen skall godkänna framdrift 
och utkast till rapport. Order om publicering av rapporten ges av styrgruppen. 

NME administrerar projektet, men kontrakt tecknas mellan vinnande anbudsgivares 
organisation och NMEs koordinatorns förvaltningsorgan (Närings-, trafik- och miljöcentralen 
i Södra Österbotten, Finland. VAT FI22969621). Eventuell moms (VAT) ingår i budgeten och 
det är organisationens, hos det vinnande anbudet, skyldighet att utreda med sin nationella 
skattemyndighet kring skyldighet att betala moms för projektets genomförsel.  

Språk 
Rapporten skall skrivas på engelska med grundlig sammanfattning på ett skandinaviskt språk 
(danska, norska eller svenska).  

Anbudet kan skrivas på ett skandinaviskt språk eller engelska. 

Anbud 
De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund (lotta.eklund@ely-keskus.fi) och 
använder sig av något av de nordiska språken för projektbeskrivnings-
/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatorisk budgetschema.  

Länk till ansökningsblankett:  

Länk till budgetschema: Budgetschema   

Länk till anbudsutlysningen finns även på: https://www.norden.org/sv/sok-stod 

Skicka gärna ytterligare bilagor (maxlängd 10-15 A4-sidor) som närmare beskriver de 
faktorer vi beaktar vid utvärderingen. Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil. 

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid  

- Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall 
samlas in och bearbetas 

- Tidsplan 
- Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall 

styra och genomföra projektet 
- Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området 
- Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt 

färdigheter att förstå de nordiska språken 
- Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter 
- Planerad informationsspridning av projektet 

 



Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:  

https://www.norden.org/sv/omstod  

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av 
anbuden. NME förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud. 

Sista ansökningsdatum 
2020-04-22 

Relaterade organisationer 
Nordiska arbetsgruppen för Miljö- och Ekonomi (NME) 

Kontakt 
Lotta Eklund 

Telefon: +358 400 359 448 

E-post: lotta.eklund@ely-keskus.fi 

 

NME: 

Magnus Cederlöf 

E-post: magnus.cederlof@ym.fi  

 

Miriam Munnich Vass 

E-post: miriam.munnich-vass@naturvardsverket.se  

 


