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Miljödepartementet

Remissvar - EU-kommissionens förslag till
industriutsläppsportalsförordning och reviderat
industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och
KOM (2022) 156. Ert dnr M2022/00853.
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.

Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Tillväxtverket ställer sig positiv till ambitionen i det reviderade
Industriutsläppsdirektivet som styrmedel för industrins omvandling mot fossilfrihet.
Det är också positivt att revideringen innebär ett helhetsgrepp på politikområdena
klimat, energi och cirkulär ekonomi. Vidare är det positivt att direktivet verkar för en
harmonisering av regelverk som skapar gemensamma spelregler inom hela EU, vilket
är något som efterfrågats av näringslivet. Inrättandet av ett innovationscentrum för
industriell omvandling och utsläpp (INCITE) bedöms som positivt ur
näringslivssynpunkt som kan verifiera miljönyttan vid framtagande av ny teknik.

Förslaget till nytt industriutsläppsdirektiv tenderar att bli alltför detaljreglerat och
därmed öka den administrativa belastningen på företagen som kan komma att försena
deras omställning till hållbar produktion. Direktivet riskerar också att leda till mer
omfattande och tidskrävande tillståndsprövningar som kan leda till uppskjutna
investeringar och tappad konkurrenskraft. Tillväxtverket anser att det saknas en
genomarbetad konsekvensanalys som belyser eventuell ökad administrativ börda för
företagen.

Då kraven kommer att ställas på anläggningsnivå är det önskvärt att
tillståndsinstanser tar hänsyn till anläggningens plats i företagens värdekedja och
därmed till anläggningens inverkan på företagets samlade utsläppsnivåer. Geografisk
hänsyn bör också vägas in i den övergripande bedömningen. Exempelvis kan
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företagens ambitioner kring minskade utsläppsnivåer påverkas negativt av yttre 
omständigheter, såsom bristande tillgång till robusta elnät med tillräcklig kapacitet 
som omöjliggör nya teknikinstallationer.

Tillväxtverket vill också poängtera vikten av att övriga lagstiftningspaket som är under 
framtagande inom ramen för EU:s Green Deal är synkroniserade med det nu 
föreslagna reviderade industriutsläppsdirektivet.

Tillväxtverket anser att det svenska näringslivet är långt framme i sina ambitioner att 
ställa om och har många gånger redan de tekniska lösningarna. Det är därför viktigt att 
lagstiftningen bidrar till att främja denna utveckling. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Tim Brooks.  Enhetschef Annika 
Rosing och handläggare Stefan Nordin har deltagit i beslutet. Stefan Baier har varit 
föredragande. 
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