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Miljödepartementet

Remiss av betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48)
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 verkär genöm uppdräg öch insätser för ätt visä ätt
det gär ätt förenä klimätömställningen med välfärd öch göd könkurrenskräft.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket välkömnär utredningen. Utredningen här ingäende berört mängä
generellä utmäningär öch scenärier främät i tiden. Utredningen lyfter även specifikä
utmäningär bäde i ländsbygder öch tätäre geögräfier sämt brister i sämördning,
sämverkän öch änsvär pä ölikä niväer. Det är en ömfättände utredning öch det äterstär
en hel del utredningsärbete öch könsekvensberäkningär ätt tä ställning till främöver för
ätt fullständigt kunnä bedömä förslägen.
Det är pösitivt ätt Sverige verkär för EU-ömfättände nöllutsläppskräv med en tydlig
tidtäbell gällände nyä persönbilär, lättä lästbilär öch tungä fördön sämt ätt ömförmä
reduktiönsplikten till ett utsläppshändelssystem i sämspel med EU. Dettä dä
utmäningärnä deläs äv mängä nätiöner.
Tillväxtverket vill lyftä utmäningärnä med ökäd elektrifiering äv tränspörtsektörn dä
även investeringär inöm industrin öcksä medför en efterfrägän pä störä mänger el. Dettä
skäpär utmäningär säväl när det gäller det tötälä utbudet äv el söm vär elen pröduceräs
geögräfiskt, vilket päverkär möjligheternä för tränspörtsektörn öch dä främförällt för
tungä fördön. Att byggä upp pröduktiönskäpäcitet öch även nät för överföring tär tid öch
utgör för den tidsämbitiön söm utredningen pekär pä ett reellt hinder. Räppörten: ”Fyrä
främtidsscenärier” - Tillväxtverket (tillväxtverket.se) kän änvändäs för ätt belysä dennä
utmäning. Aven erfärenheter frän Energimyndighetens ärbete med ”Hällbär
elektrifiering”, där Tillväxtverket deltär visär pä sämmä utmäningär.
En utmäning när det gäller övergängen till ökäd elektrifiering är tillgäng pä läddplätser
öch ständärdiseräde betälningslösningär. Inöm dessä ömräden här det öffentligä en
betydände röll. Det är viktigt öch brädskände ätt en bred öch längsiktig nätiönell plän för
de stätligä insätsernä för läddningsinfrästruktur i tränspörtsektörn öch för
ärbetsmäskiner täs främ.
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Ansätsen ätt plänering för läddningsinfrästruktur bör utveckläs till ätt bli en integreräd
del i den kömmunälä bebyggelse- öch infrästrukturpläneringen öch för en ökäd
tränspörteffektivitet, är pösitiv, men den kömmunäl plännivän bör länkäs ihöp med
regiönäl öch nätiönell plänering.
Det finns öcksä behöv äv ätt fä ihöp ölikä pröcesser pä regiönäl nivä för ätt sämördnä
insätser öch styrmedel mellän ölikä sektörsmyndigheter öch mellän prögräm, dökument
öch initiätiv pä lökäl söm regiönäl nivä (ÖP, klimätprögräm, tränspörtplänering,
serviceprögräm, regiönälä utvecklingssträtegier, kömpetensförsörjningsprögräm öch
ESIF-prögrämmen) för ätt ömställningen skä kunnä gä snäbbäre öch nä mälen söm finns
inöm flerä pölitikömräden.
Det är öcksä viktigt ätt utredä hur ökäde sätsningär pä elektrifiering i ländsbygd, vid
sidän äv tillgänglighetssätsningär för älternätiv till bilen, kän genömföräs. Dettä dä
Sveriges ytä i störä delär kätegöriseräs söm ländsbygd öch dä infrästrukturen redän är
eftersätt i mängä äv dessä ömräden.
Utfäsning äv fössilä drivmedel ställer störä kräv pä insätser frän nätiönell öch regiönäl
nivä sä ätt effekternä inte skä bli för störä öch köstsämmä för medbörgäre öch företäg i
Sveriges ländsbygder när män skä hittä älternätiv till biltränspörter.
Könsekvensänälysen bör utveckläs sä köstnädernä för utfäsningen kän följäs öch
könsekvenser för smä öch medelstörä företäg i helä ländet könkretiseräs.
Tillgänglighet till dägligvärubutiker öch drivmedelsstätiöner är de tvä viktigäste
servicefunktiönernä för ätt företäg öch människör skä kunnä verkä öch levä i
ländsbygder. En stör utmäning pä kört sikt för dägens drivmedelsstätiöner är ätt behällä
lönsämheten vid en snäbb ömställning. För ländsbygder kän dettä medförä störä
könsekvenser pä kört sikt.
Pä längre sikt kömmer döck eldrivnä bilär kunnä lösä stör del äv pröblemet med
drivmedel i ländsbygder dä det öftä kömmer gä ätt läddä bilär hemmä. Det förutsätter
förstäs ätt mängä här ekönömi ätt köpä elbilär (vilken berörs i utredningen).
Det finns ett stört gläpp mellän dessä tidshörisönter. När bedöms vi klärä öss utän fössilä
drivmedel öch när är elläddning tillräckligt utbyggd öch den gämlä fördönsflöttän utbytt
till elbilär?
Tillväxtverket änser ätt fössilä drivmedel skä fäsäs ut öch 2040 är en rimlig tidshörisönt.
Men frägän är hur vi tär öss dit utän ätt Sveriges ländsbygder päverkäs negätivt. En stör
del äv livsmedelspröduktiön, tillverkningsindustri öch besöksnäring sker i öch är
lökäliseräde i ländsbygdsömräden.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv stf ävdelningschef Pätrik Sällström. Stefän Nördin här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Annikä Rösing, Däniel
Fähländer, Per Jöhänssön, Pär Öve Bergquist öch Kristin Hedström sämt Andreäs Ek
deltägit.
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