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Tillväxtverket arbetar för att stärka företagenskonkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapabättre förutsättningar för företagandeoch attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas.Myndigheten har en särskild roll som ansvarig för
regional utvecklings- och samordnadlandsbygdspolitik. Vi är ansvarig myndighet för
riksintresse industriell produktion och för frågor inom turism och besöksnäring.Vårt
arbete syftar till att stärka sambandenmellan näringslivsutveckling,
samhällsplanering och hållbar regional utveckling.
Remissvaretär skrivet utifrån dessautgångspunkter.
Tillväxtverket ser positivt på förslageni promemorian, beträffande ansvarsfördelning
vid automatiserad körning, som skapar bättre rättsliga förutsättningar för en
introduktion av automatiserad körning i trafik.
Tillväxtverket anser vidare att ökad användning av geostaketär en viktig förutsättning
för att främja klimat- och transportpolitiska mål samt öka regelefterlevnad och
förbättra samhällsskydd.Därför ställer sig Tillväxtverket positivt till förslaget om nya
definitioner samt förslaget om nya bemyndiganderegler till kommunerna som blir ett
första steg i riktningen mot ett bredare genomförandeav geostaket för vägfordon.
Tillväxtverket saknar dock en analys av förslagetspåverkan på
konkurrensförhållandena för transportföretag som av olika anledningar skulle välja att
inte användaautomatiska geostakettillämpningar och därmed missgynnasgenom att
de exempelvisinte tillåts att få köra på vissa vägar eller sträckor. Eftersom förslaget är
avhängigt av i vilken utsträckning kommunerna kommer att vilja användadet nya
bemyndigandet,har Tillväxtverket förståelse för att det är svårt att uppskatta de
faktiska effekterna för företagen.Tillväxtverket noterar vidare att förslaget om nya
bemyndiganderegler till kommunerna kan ge upphov till ökade kostnader för berörda
företag som förslagsställarenendast delvis kan ge en bild av. Tillväxtverket anser
därför att ytterligare analyser bör göras och att en dialog ska föras med berörda
företag i det arbetet.
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Tillväxtverket anser därutöver att det är viktigt att det finns en beredskap för att
kontinuerligt anpassaoch utveckla lagstiftningen inom området för att säkerställa att
reglerna hänger ihop med den snabbatekniska utvecklingen.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefAnna Johansson.
StevenWall har varit föredragande.I handläggningenhar ocksåenhetschefHenrik
Tegeheddeltagit.
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