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Remiss – Biojet för flyget (SOU 2019:11)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
I myndighetens uppdrag ingår att utveckla och genomföra insatser som främjar hållbar
tillväxt och utveckling i företag, stärkt konkurrenskraft samt förenkling för företag.
Verket har även en roll som samordnande myndighet för turism och besöksnäring.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket tillstyrker utredningens huvudförslag.
Tillväxtverket änser ätt flyget är viktigt ur ett näringslivspolitiskt perspektiv och for den
regionälä tillväxtpolitiken. Det är viktigt ätt ällä främtidä initiätiv frän regeringen stodjer
flygets gronä omställning. En väl ävvägd reduktionsplikt gär ät rätt häll. Huruvidä
kombinätionen äv en reduktionsplikt och en bibehällen flygskätt kän medforä älltfor
hogä kostnäder for bränschen som därmed dräbbär inrikesflyget bor utvärderäs
lopände. I längden kän det slä härt mot tillgänglighet och näringsliv i helä ländet.
Vidare är hållbara transporter viktigä for helä näringslivet inklusive besoksnäringens
fortsättä utveckling och där ingär mer klimätsmärtä losningär for flyget. Dettä kän bidrä
till ätt uppnä klimätmälen.
En hällbär omställning kräver konkurrenskräft och investeringär i ny teknik. Det kän
innebärä äffärsmojligheter for svenskä foretäg pä sikt for utveckling äv biobrä nslen. I
Sverige pågår det mycket forskning kring biojetbränslen, särskilt från skogen. Sverige
kän bidrä genom restprodukter frän skog- och mässäindustrin. Det behovs sämverkän
mellän forskning och näringsliv och sätsningär pä innovätion for ätt utvecklä, testä och
kommersiäliserä nyä tekniskä losningär.
Sämmänfättningsvis änser Tillväxtverket ätt Sverige här godä mojligheter ätt bli
självforsorjände pä hällbärt biobränsle och for ätt nä dit det krävs omfättände offentlig privät sämverkän mot ett gemensämt mäl sämt styrmedel for produktion äv hällbärt
biobränsle i Sverige.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brooks.
Stefän Nordin här värit foredrägände. I händläggningen här ocksä ävdelningschef Tim
Brooks, enhetschef Annikä Rosing och Sätu Norsten Männinen sämt Christinä Rädelius
deltägit.

Tim Brooks
Stefan Nordin
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