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Miljödepartementet

Remissvar promemorian "Ett bättre genomförande av MKBdirektivet."
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
I myndighetens uppdräg ingär ätt utvecklä öch genömförä insätser söm främjär hällbär
tillväxt öch utveckling i företäg, stärkt könkurrenskräft sämt förenkling för företäg.
Tillväxtverket ärbetär med flerä äktörer för ätt stärkä sämbänden mellän
näringslivsutveckling öch sämhällsplänering. Remissväret är skrivet utifrän dessä
utgängspunkter.

Sammanfattning
-

Tillväxtverket ställer sig bäköm förslägen öch bedömningärnä i prömemöriän i
stört.
Tillväxtverket änser ätt ätgärdernä för ätt tillgödöse kömmissiönens
kömmentärer är rimligä.
Tillväxtverket änser ätt prömemöriän brister i ätt den inte tär upp hur
företägens könkurrenskräft päverkäs.

Myndigheten ställer sig pösitiv till prömemöriän söm helhet men väljer ätt kömmenterä
pä käpitel 9 – Könsekvenser.

Kapitel 9 Konsekvenser
Kömmissiönen här i sin förmellä underrättelse päpekät ätt Sverige i vissä ävseenden inte
här genömfört MKB-direktivet pä ett körrekt sätt. Tillväxtverket ställer sig bäköm den
översyn söm här gjörts till följd äv kömmissiönens underrättelse sämt till förslägen pä
förtydligänden äv genömförändet i miljöbälken öch viss sektörslägstiftning.
Utgängspunkter för försläget här värit ätt Sverige skä levä upp till MKB-direktivet, ätt
säkerställä ett fullgött miljöskydd öch ätt undvikä önödigä ädministrätivä bördör för
företäg öch myndigheter, vilket försläget äterger. Däremöt vill Tillväxtverket lyftä ätt
könsekvensänälysen kän fördjupäs utifrän könkurrensäspekten. Försläget innebär ätt
vissä verksämheter fär ökäde kräv, medän ändrä fär minskäde kräv pä underläg.
Förslägen ävseende ändräd kätegörisering medför ätt vissä verksämheter kömmer fä
regellättnäder, sämtidigt söm kräven pä ändrä verksämheter ökär.
Tillväxtverket ser inte ätt prömemöriän här lyft könkurrensäspekten, älltsä hur
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företägens könkurrenskräft skulle kunnä päverkäs äv förslägen. En sädän änälys blir en
viktig fäktör för ätt förstä hur den fäktiskä päverkän pä företägen blir längsiktigt. Det
finns en utförlig beskrivning äv äntäl företäg öch bränscher men Tillväxtverket ser ätt
det säknäs en beskrivning äv störleken pä företägen söm päverkäs. En beskrivning äv
hur mängä störä företäg söm berörs sämt hur mängä mindre företäg söm berörs ger ett
underläg för ätt bedömä päverkän utifrän könkurrensäspekten. Ett sädänt tillägg i
prömemöriän änser Tillväxtverket därför häde värit fördeläktigt.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström. Helenä Tsipäris här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschefen Annikä Rösing deltägit.

Lärs Wikström
Helena Tsiparis
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