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En utlysning inom Vinnovas område Hållbar industri1 som verkar för en 
klimatpositiv svensk industri för en hållbar värld.  
 
 
 
Utlysningen kan komma att revideras under utlysningsperioden.  
Aktuell information om utlysningen, obligatoriska mallar samt länk till 
ansökningsfunktionen i Vinnovas intressentportal finns på utlysningens hemsida 
på vinnova.se. 

 
1 Vinnovas område Hållbar industri | Vinnova 

https://www.vinnova.se/m/hallbar-industri/
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1 Erbjudandet i korthet 
Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka uppbyggnad av excellenta 
forsknings- och innovationsmiljöer relevanta för Vinnovas område Hållbar 
industri. Vi riktar oss därför till en grupp av aktörer med en gemensam vision och 
strategisk idé för uppbyggnad av en excellent forskningsmiljö och som önskar 
förbereda sig för nya, internationellt konkurrenskraftiga Kompetenscentrum2. 
 
Huvudsökande ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. 
Medsökande ska vara företag och/eller offentlig verksamhet. Det är av stor vikt att 
den huvudsökande parten kan visa på att ansökan ligger i linje med universitets, 
högskolans eller forskningsinstitutets övergripande strategi. De sökande ska 
kunna kan visa att den kunskap som utvecklas i miljön på sikt ska nyttiggöras i 
näringsliv och samhälle. 
 
Det här erbjudandet är en av Vinnovas satsningar inom Hållbar industri som är 
ett av Vinnovas strategiska områden. Resultaten av de kommande projekten inom 
Kompetenscentrum förväntas därmed på sikt bidra till ett eller flera av Hållbar 
industris långsiktiga effektmål Klimatneutral och cirkulär produktion, 
Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En 
socialt hållbar industri.3 
 
Bidraget kan maximalt uppgå till 1 500 000 kronor per projekt. 
 
För samtliga projekt gäller att: 
 

• Aktörskonstellationen består av minst 3 svenska parter4  
• Projektets aktiviteter ska vara av karaktären Genomförbarhetsstudier5. 
• Bidraget får utgöra högst 80 procent av projektets totala kostnader.   
• Beviljade projekt ska skicka in en ansökan till Kompetenscentrum. 

 
Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor. 
 
Följande datum gäller för den här utlysningen: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Öppningsdatum  18 juni 2021 
Sista ansökningsdag  7 oktober 2021 klockan 14:00 

 
2 Kompetenscentrum stärker Sveriges konkurrenskraft | Vinnova 
3 3 Läs mer om Hållbar industris effektmål här 
4Med ”svenska” parter likställs i det här avseendet utländska organisationer som har en registrerad 
filial eller driftställe i Sverige, och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller 
driftställets verksamhet. 
5 Se Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning  

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/m/kompetenscentrum/
https://www.vinnova.se/m/hallbar-industri/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
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Senaste beslutsdatum  11 november juli 2021 
Projektstart tidigast  12 november 2021 
Projektstart senast   1 mars 2022 
Projektslut senast  1 februari 2023 
 
 
Kontaktpersoner för utlysningen:  
 
Mats Jarekrans, utlysningsansvarig 
08-473 31 85, mats.jarekrans@vinnova.se  
 
Carl Ridder  
08-473 31 64, carl.ridder@vinnova.se 
 
Anders Marén 
08-473 31 88,  anders.maren@vinnova.se 
 
 
Administrativa frågor: 
 
Julia Engström, Vinnova 
08 473 30 12, julia.engstrom@vinnova.se 
 
 
Vinnovas IT-support: 
Tekniska frågor om Intressentportalen 
Tel: 08-473 32 99, helpdesk@vinnova.se 
 
Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas Intressentportal finns 
på www.vinnova.se.  
 
  

mailto:mats.jarekrans@vinnova.se
mailto:carl.ridder@vinnova.se
mailto:anders.maren@vinnova.se
mailto:julia.engstrom@vinnova.se
mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
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2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
Med den här utlysningen vill vi skapa förutsättningar för nya kompetenscentrum 
inom områden relevanta för Vinnovas område Hållbar industri och som bidrar 
till dess effektmål. Erbjudandet riktar sig till aktörer som har väl underbyggda 
projektidéer och visioner med möjlighet att omsätta dessa i konkurrenskraftiga 
ansökningar till den kommande utlysningen Kompetenscentrum som preliminärt 
öppnar hösten 20226.  
 
Erbjudandet gäller alla typer av forskningsområden som är relevanta och syftar till 
att bidra till en Hållbar industri. Planeringsprojekten ska kunna resultera i 
ansökningar till utlysningen Kompetenscentrum där vi vill stimulera företag, 
offentlig sektor, institut och akademi att koppla ihop sina forskning- och 
innovationsverksamheter.  
 
De finansierade planeringsprojekten förväntas på sikt bidra till effektmålen inom 
Vinnovas område Hållbar Industri: 
 
Effektmål 

• Klimatneutral och cirkulär produktion 
• Resurseffektiva och resilienta värdekedjor 
• Global konkurrenskraft 
• En socialt hållbar industri 

 

 Svensk excellent forskning som bidrar till en hållbar industri 
De beviljade bidragen i den kommande Kompetenscentrum-utlysningen förväntas 
ge svenska organisationer bättre förutsättningar att genom samverkan med andra 
driva en hållbar omställning av industrin. Med den här utlysningen vill vi få 
svenska aktörer att utveckla sin förmåga att planera ansökningar till 
Kompetenscentrum, och därmed stärka svensk excellent forskning som bidrar till 
en konkurrenskraftig hållbar industri.  

Ett kompetenscentrum består av en grupp aktörer, med en gemensam vision och 
strategisk idé för uppbyggnad av en excellent forskningsmiljö där resultaten kan 
delas mellan parterna. Tanken med kompetenscentrumformatet är att stimulera 
behovsmotiverad excellent forskning i samverkan och att kunskapen som 
utvecklas i miljön ska nyttiggöras i näringsliv och samhälle. Parterna ska ingå 
avtal (centrumavtal) där skyldigheter och rättigheter regleras. Varje centrum ska 
ledas av en styrelse med balanserad könsfördelning. 
 
  

 
6 Kompetenscentrum stärker Sveriges konkurrenskraft | Vinnova 

https://www.vinnova.se/m/kompetenscentrum/
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Vidare karaktäriseras ett kompetenscentrum av: 
 

• Att verksamheten i ett centrum bedrivs genom aktiv forsknings- och 
innovationssamverkan med relevanta parter 

• Att kompetenscentrumens verksamhet kompletterar och adderar värde till 
redan gjorda eller befintliga investeringar i innovationssystemet  

• Att parterna känner tillit till varandra, så att det finns ett kontinuerligt 
kunskapsflöde mellan parterna och tillgång till strategiska kontakter  

• Ett ökat internationellt utbyte av både kunskap och strategiska kontakter, 
både till/från akademi och näringsliv  

• En ökad mobilitet mellan akademi/näringsliv/offentlig verksamhet som 
kan ske i båda riktningarna  

• Att det stimulerar till nya attraktiva utbildningar hos universitet och 
högskola genom att utbildningarnas innehåll tar hänsyn till behov i 
näringsliv och övriga samhället  

 
Effektmålen (på längre sikt) för Kompetenscentrum programmet är:  
 

• Att FoU-investeringar attraheras till och behålls i Sverige  
• Att excellent forskning nyttiggörs i näringsliv och samhälle, så att resultat 

omvandlas till behovsmotiverade innovationer och bidrar till hållbar 
tillväxt  

• Att det finns tillgång till kompetenser som svarar mot företagens och 
övriga samhällets behov 

 
Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling genom 
att förbättra förutsättningarna för innovation och därmed även stärka kapaciteten 
att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.  Genom Agenda 2030 har 
världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som 
kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala 
åtagandet att nå målen. Projekt som finansieras av Vinnova ska bidra till att uppnå 
målen i Agenda 2030. Det är viktigt att sökande redogör hur projektet kopplar till 
de relevanta delmålen i Agenda 20307.   
 
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030, 
som ett mål i sig men även som ett perspektiv som ska genomsyra arbetet med 
alla mål. De projekt som finansieras inom ramen för den här utlysningen ska 
förbereda för att det perspektivet integreras i ansökan till Kompetenscentrum-
utlysningen, med syfte att bidra till en jämställd samhällsutveckling8. 

 
7 Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: https://www.vinnova.se/m/agenda-
2030/ 
8 Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss: 
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/ 

https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/jamstalld-innovation/
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En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på 
ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet (se 
sid 11 under aktörskriteriet).9 

En annan viktig aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns 
kön och/eller genusaspekter som är relevanta inom lösningens problemområde 
och nyttiggörande.9 
 
3 Vem riktar sig utlysningen till? 
Erbjudandet riktar sig till konstellationer bestående av minst tre svenska parter 
(juridiska personer), varav minst ett svenskt företag med tillverkning i Sverige9, 
som har för avsikt att i samverkan med varandra att skapa ett Kompetenscentrum 
som på sikt bidrar till effektmålen. Erbjudandet är för alla typer av 
forskningsområden som anknyter till området Hållbar industri och som kan visa 
att den kunskap som utvecklas i miljön kommer att nyttiggöras i näringsliv och 
samhälle. Med ”industri” avses här i första hand tillverknings- och 
processindustri, industriell framställning av byggmaterial (men inte planering, 
utveckling, uppförande och förvaltning av byggnader och samhällsinfrastruktur) 
samt utvinning av råvaror. 
 
Huvudsökande (koordinator) ska vara ett universitet, högskola eller 
forskningsinstitut och de söker tillsammans med företag och/eller offentlig 
verksamhet som medsökande. Det är av stor vikt att den huvudsökande aktören 
kan visa på att ansökan ligger i linje med universitets, högskolans eller 
forskningsinstitutets övergripande strategi.  
 
Utländska aktörer, utan registrerad filial eller driftställe i Sverige, kan ingå som 
projektparter, men kan inte erhålla stöd från Vinnova. Deras deltagande får inte 
heller räknas in i medfinansieringen om 20 procent på projektnivå som krävs i den 
här utlysningen.  
 
Vinnova förbehåller sig rätten att ha ett portföljperspektiv vid urvalet av 
planeringsbidrag. 
 
Kompetenscentrumutlysningen öppnar preliminärt under hösten år 2022 och 
utlysningen kommer vara öppen för alla. Då samspel tar tid att utveckla har 
programmet en långsiktig målsättning för kompetenscentrumen, med ett 
tioårsperspektiv på de stöd som beviljas av Vinnova. Ett kompetenscentrum som 
beviljas kommer dock att först beviljas stöd för fem år.  
 

 
9 Med ”svenska” parter likställs i det här avseendet utländska organisationer som har en registrerad 
filial eller driftställe i Sverige, och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller 
driftställets verksamhet.  
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4 Vad finansierar vi? 
 Aktiviteter det går att söka finansiering för 

De typer av projektaktiviteter som kan ges bidrag till i den här utlysningen ska 
vara av karaktären Genomförbarhetsstudie 12. 
 
Planeringsprojektet ska syfta till att färdigställa ansökningar till 
Kompetenscentrum utlysningen som öppnar hösten år 2022. De projekt som 
beviljas inom den här utlysningen ska skicka in en ansökan till 
Kompetenscentrumutlysningen som preliminärt öppnar under hösten 2022 och 
stänger efter årsskiftet år 2023. 
 
Godkända aktiviteter inom ramen för den här utlysningen är exempelvis: 
 

• Utveckla idén inom ett specifikt forskningsområde. 
• Identifiera nya samarbetspartners och bygga nätverk med komplementära 

aktörer inom utvalt område. 
• Färdigställa en ansökan till Kompetenscentrum inklusive centrumavtal. 

 
Vad som inte finansieras i den här utlysningen är:  
 

• Projekt som inte syftar till att lämna in en ansökan till Kompetenscentrum. 
• Teknisk utveckling. 
• Projektförslag som inte adresserar området Hållbar industri. 
• Vidareutveckling av befintliga Kompetenscentrum. 

 Stödberättigande kostnader 
Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver 
ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd10. Reglerna styr bland 
annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom 
bidrag. Vilka kostnader som är stödberättigande framgår av dokumentet 
”Anvisning till stödberättigande kostnader”11. Mer information om stödnivåer 
finns i dokumentet ”Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas 
stödordning”12.  
  

 
10 Läs mer om statligt stöd på vår webbplats: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/statligt-stod/. Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och en guide till 
villkoren om stödberättigande kostnader: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-
finansiering/allmanna-villkor/ 
11 Anvisning till stödberättigande kostnader 
12 Se Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning  

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/20201201-anvisning-till-villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.docx-.pdf
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/stodnivaer-statligt-stod.pdf
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5 Hur stort bidrag ger vi? 
 
Bidraget kan maximalt uppgå till 1 500 000 kronor per projekt och får högst 
uppgå till 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. 
 
Observera att den högsta bidragsandelen per projekt inte är samma sak som den 
maximala tillåtna stödnivån per projektpart. 
 
De projekt som finansieras förväntas ha en genomförandetid på 6–14 månader. 
 
Utlysningens totala budget är 24 miljoner kronor. 
 
 
6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 
 

• Projektets idé adresserar ett område relevant för Hållbar industri13  
• Koordinatorn måste vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut14 
• Avsiktsförklaring enligt mall från koordinerande part  
• Projektparterna är juridiska personer15. 
• Aktörskonstellationen ska vid ansökningstillfället bestå av minst tre (3) 

svenska projektparter, varav minst ett företag med tillverkning i Sverige16.  
• Ansökan är skriven på svenska eller engelska. 
• Det sökta bidraget uppgår till maximalt 80 procent av projektets totala 

stödberättigande kostnader. 
• Projektledaren är anställd hos en av projektparterna. 
• Ansökan följer strikt de instruktioner som följer av avsnitt 9. 
 

Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven kommer inte att bedömas, och 
kommer att avslås utan vidare motivering.  
 
  

 
13 Vinnovas område Hållbar industri | Vinnova 
14 Forskningsinstitut med betydande forskning inom området, exempelvis RISE-instituten, FOI, 
IVL och Swerim. 
15 Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer. Olika arbetsplatser 
i en organisation (t.ex. olika institutioner på ett universitet) räknas som en projektpart då det är en 
juridisk person. 

16 Med ”svenska” parter likställs i det här avseendet utländska organisationer som har en registrerad 
filial eller driftställe i Sverige, och där kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller 
driftställets verksamhet. När forskningsorganisationer deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet 
räknas de inte som företag i det här sammanhanget.  

 

https://www.vinnova.se/m/hallbar-industri/
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7 Bedömning av inkomna ansökningar 
 Vad bedömer vi? 

Projektförslagen ska ligga i linje med syfte och mål för utlysningen och bedöms 
utifrån följande kriterier:  
 
Potential viktas 50 procent (det vill säga betydelsen av resultaten och effekterna 
om projektet lyckas) 
 

• Idéns relevans och potential att bidra till en hållbar industri 
• De ingående parternas nuvarande vetenskapliga excellens i ett 

internationellt perspektiv. 
• Forskningsområdets potential att främja näringslivets och samhällets FoU 

investeringar i Sverige. 
• Befintliga internationella samarbeten, samt det tänkta centrumets position i 

jämförelse med konkurrerande centrum internationellt. 
• Det blivande kompetenscentrumets relation till existerande resurser och 

organisationer inom det aktuella forskningsområdet 17 och till universitets, 
högskolans eller forskningsinstitutets övergripande strategi. 

• Projektets potential att på sikt bidra positivt till, samt minimera negativa 
effekter på de globala målen i Agenda 2030.  
  
 

Genomförbarhet viktas 20 procent (dvs hur projektets genomförande har 
utformats för att nå dess resultat och effektmål).  
 

• Innehåll och trovärdighet i det planerade kompetenscentrumets vision och 
strategiska idé för att uppnå ett konkurrenskraftigt kompetenscentrum. 

• Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet.  
• Angreppssätt, organisering och involvering av projektparter och relevanta 

aktörer.  
• Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen. 

 
 
Aktörer viktas 30 procent (dvs vilka projektparter och övriga aktörer är och hur 
samarbetet dem emellan organiseras för att genomföra projektet och nå projektets 
mål) 

 
17 Stor vikt kommer att läggas vid hur centrumets verksamhet är tänkt att dra nytta av, förstärka 
eller komplettera existerande eller framtida verksamhet inom det aktuella forskningsområdet 
exempelvis i form av Strategiska forskningsområden, Strategiska innovationsområden, existerande 
centrumsatsningar och forskning finansierad via fakultetsmedel 
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• Parternas sammansättning, kompetens, förmåga och engagemang att på 
sikt stärka forskningsområdet och uppnå det tilltänkta centrumets mål och 
vision. 

• Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att förbereda och 
organisera ett centrum. 

• Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på 
könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 
och män. 

 Hur bedömer vi?  
Bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in till Vinnova 
via Intressentportalen (se avsnitt 9).  
 
De ansökningar som uppfyller de formella kraven enligt kapitel 6 utvärderas 
gentemot bedömningskriterierna i avsnitt 7.1 av sakkunniga handläggare på 
Vinnova, av Vinnova förordnade, kompletterat med särskilt utsedda externa 
bedömare. Den samlade utvärderingen resulterar i en rekommendation, utifrån 
vilken Vinnova fattar beslut. 
 
 
8 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kan 
beviljas med stöd av artikel 25 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014, 
genomförbarhetsstudie. Bidrag kan även ges enligt förordning (2009:1101) med 
instruktion för Verket för innovationssystem. Stödgrunden framgår av beslutet 
och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. 
 
Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. 

 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag18. Villkoren innehåller 
bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, 
rapportering och nyttiggörande av resultat. Vetenskaplig publicering ska ske med 
öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning19. 
 

 
18 Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla 
villkoren: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 
19 Anvisning för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer  

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
https://www.vinnova.se/globalassets/huvudsajt/sok-finansiering/regler-och-villkor/dokument/anvisning-for-oppen-tillgang-till-vetenskapliga-publikationer.pdf
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För alla projekt som beviljas bidrag i den här utlysningen gäller även följande 
särskilda villkor: 
 

• En bekräftelse på att ansökan till Kompetenscentrum har skickats in ska 
bifogas slutrapporten20.  

 
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
 
Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också 
om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.  
 
9 Så här ansöker ni  
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär på Vinnovas 
Intressentportal, som nås via www.vinnova.se.  
Utöver det webbaserade formuläret så laddar ni även upp följande obligatoriska 
bilagor21 i PDF-format: 
 

• En projektbeskrivning enligt mall, maximalt 7 sidor 
• CV för projektledaren samt andra nyckelpersoner i projektet enligt mall, 

maximalt 1 sida per person 
• Avsiktsförklaring för koordinerande organisation 

 
Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och 
fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni 
kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök-
ningsdag. 
 
Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.  
 
När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf-
telse skickas ut per e-post till den som står för användarkontot, projektledaren 
samt firmatecknare/prefekt för den koordinerande projektparten. Det kan ta några 
timmar innan bekräftelsen kommer. 
 
Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen 
stängt ber vi dig höra av dig. 
 
När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på 
begäran från oss. 
 

 
 
21 Mallar för bilagorna hittar du på vår webbplats: Planeringsbidrag Kompetenscentrum inom 
Hållbar industri | Vinnova 

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/e/kompetenscentrum/planeringsbidrag-kompetenscentrum-inom-2021-02782/
https://www.vinnova.se/e/kompetenscentrum/planeringsbidrag-kompetenscentrum-inom-2021-02782/
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10 Vem kan läsa ansökan? 
Ansökan kan läsas av Vinnovas personal samt av under sekretess särskilt utsedda 
externa bedömare. 
 
Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar men vi lämnar 
inte ut uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och 
forskningsresultat ifall det kan antas att någon enskild lider skada om uppgifterna 
röjs.  
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