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Miljödepartementet

Remissvar - Remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande
Sveriges globala klimatavtryck

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där
företag utvecklas. Myndigheten har en särskild roll som ansvarig för regional utvecklings-
och samordnad landsbygdspolitik. Vi är ansvarig myndighet för riksintresse industriell
produktion och för frågor inom turism och besöksnäring. Vårt arbete syftar till att stärka
sambanden mellan näringslivsutveckling, samhällsplanering och hållbar regional
utveckling. Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverket välkomnar Miljövårdsberedningens förslag om exportens klimatnytta. Den
svenska klimatsmarta industrin, och dess värdekedja, som delvis består av små- och
medelstora företag, har en betydande potential att globalt minska koldioxidutsläppen
genom att fortsatt utvecklas, ställa om och ta marknadsandelar från konkurrerande företag
som finns i länder som har en högre andel fossila energislag. Tillväxtverket anser också att
främja exportens klimatnytta kan ha positiva sysselsättningseffekter i vissa branscher och
på regionala marknader. Som delbetänkandet också konstaterar är det av stor vikt att
fortsatt undanröja eventuella hinder för ökad klimatnytta för export t.ex. när det gäller
tillståndsprocesser och tillgång till infrastruktur.

Miljövårdsberedningen fastlägger att företag kan få ökade omställningskostnader och en
ökad administrativ kostnad till följd av de styrmedel som föreslås och som kommer att
behövas framöver. Styrmedel som innebär ökad administrativ börda för små- och
medelstora företag bör grundligt ställas mot dess förväntade nytta. Om sådana styrmedel
införs så bör insatser för att förenkla regler och tillämpningar av dessa också prioriteras
med målet att underlätta för företag. Tillväxtverket anser även att betydande stödinsatser
såsom möjligheter till kompetensförsörjning och finansieringsmöjligheter är nödvändiga
för att främja den gröna omställningen och mildra dess kostnader.

Beslutet i detta ärende har fattats av avdelningschef Tim Brooks. Enhetschef Annika Rosing
har delaktigt i beslutet. Caroline Dahlbom har varit föredragande.
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