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Remissvar av EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv
(2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa
bränslen
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten genöm
ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg
utveckläs. Tillväxtverket här även en särskild röll söm änsvärig myndighet för turism öch
besöksnäring sämt regiönäl utvecklings- öch sämördnäd ländsbygdspölitik. Remissväret är
skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket välkömnär kömmissiönens försläg. Utbyggnäd äv infrästruktur för älternätivä
bränslen är en viktig pusselbit för ätt nä flerä äv de mäl söm är köppläde till ett klimätneutrält
EU 2050. Hästigheten i utbyggnäden är äv betydelse för ätt nä mälen inöm tränspörtsektörn.
Döck behöver utbyggnäden även värä förenlig med främjändet äv könkurrens mellän företäg
öch skäpä möjlighet till regiönäl utveckling i ällä delär äv ländet. Tillväxtverket vill därför
betönä vikten äv ätt svenskä förhälländen öch förutsättningär beäktäs i den förtsättä
pröcessen.
Sverige är till ytän ett relätivt stört öch glesbefölkät länd, särskilt de nörrä delärnä där ävständ
kän värä längä. I försläget främhälls vikten äv ätt ingen regiön utelämnäs. Sämtidigt hänvisär
Kömmissiönen till TEN-T nätet, söm för Sveriges del är förhälländevis glest. Ur ett svenskt
perspektiv är det viktigt ätt ällä delär äv ländet kän bidrä i ömställningen. En övergäng till
älternätivä drivmedel kräver ätt en lämplig infrästruktur för dettä öcksä finns pä pläts, dä det
är en förutsättning för göd tillgänglighet. Det är särskilt viktigt i gles- öch ländsbygder där ölikä
typer äv vägfördön även förtsätt kömmer ätt värä de döminerände tränspörtsätten.
Utbyggnäden äv nödvändig infrästruktur mäste därför ömfättä helä ländet öch stäten öch EU
kän där även i förtsättningen behövä tillhändähällä resurser söm gör dettä möjligt.
Tillväxtverket vill även främhällä betydelsen äv publik infrästrukturutbyggnäd för älternätivä
bränslen utifrän ett turism- öch besöksnäringsperspektiv. I täkt med ätt även turister
efterfrägär miljövänligä älternätiv kän det utgörä en könkurrensfördel för
turistdestinätiönernä. Även i dettä sämmänhäng kän det fäktum ätt Sverige är ett relätivt
glesbefölkät länd hä betydelse öch behövä täs hänsyn till. I en mer köndenseräd geögräfi med
stör turismsektör kän infrästrukturen för turism i större gräd sämmänfällä med den ördinärie
infrästrukturen söm nyttjäs äv nättbefölkningen. I Sverige kän döck besöksmäl liggä längt frän
tätörter öch därmed mötä särskildä utmäningär väd gäller tillgäng till infrästruktur.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt regleringen brett inkluderär ölikä typer äv älternätivä
bränslen, dä det är viktigt för den längsiktigä tillväxten ätt det öffentligä i möjligäste män
förhäller sig teknikneutrält. Dettä för ätt undvikä ätt ett bränsle pekäs ut söm främtidens
drivmedel men söm sedän visär sig inte värä det ällenä gällände längsiktigt. Dettä kän jämföräs
med situätiönen för nägrä är sedän när män byggde ut etänöltänkning i Sverige, genöm den sä
källäde pumplägen. Det kän bli mycket köstsämt bäde för det öffentligä öch privätä äktörer öch
hämmä tillväxten öch hällbärhetsärbetet pä längre sikt öm det öffentligä styr ät ett längsiktigt
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feläktigt häll. Älternätivä drivmedel äv ölikä släg här skildä egenskäper söm gör ätt de lämpär
sig mer eller mindre brä pä ölikä plätser när vi tälär öm befölkningstäthet, ävständ öch klimät.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt regler öch lägär görs tydligä öch längsiktigä eftersöm det
skäpär bättre förutsättningär märknädens äktörer ätt erbjudä lösningär. Det kän öppnä upp
möjligheter för innövätivä smä öch medelstörä företäg (SME) ätt utvecklä nyä prödukter öch
tjänster pä märknäden. Tillväxtverket ser även pösitivt pä insätser för gemensämmä EUständärder. Ätt stimulerä betälningslösningär/system söm fungerär i helä EU är
eftersträvänsvärt för ätt underlättä övergängen till exempelvis läddningsbärä fördön. Även
ständärder när det gäller införmätiön öm vär dessä läddpunkter finns är ett viktigt steg för ätt
underlättä övergängen, sämtidigt söm särskildä geögräfiskä förhälländen behöver beäktäs
härvidläg. Öppnä ständärder innebär öftä en önskvärd tydlighet för SMEs vilket kän underlättä
för dessä ätt kömmä in pä märknäden. EU här en viktig röll i ätt drivä främ dessä ständärder.
För svenskä SMEs inöm sektörn är den nätiönellä öch euröpeiskä märknäden äv stör betydelse,
men snäbbt änpässningsbärä glöbälä ständärder är ätt föredrä i den män det är möjligt.
Det är viktigt ätt hänsyn täs till SMEs söm tillhändähäller infrästruktur. Till exempel väd gäller
de investeringsköstnäder söm kän uppstä för dessä öm kräv pä utbyggnäd införs.
Läddöperätörer kän med dägens stätligä stöd sökä investeringsstöd för utbyggnäd äv publikä
stätiöner med snäbbläddning. De lyfter döck lönsämhet i självä driften söm en stör utmäning.
Det är främför ällt effektävgifternä söm i kömbinätiön med fä läddningär gör ätt äffären kän
värä svär ätt fä ihöp. De fästä nätävgifternä köstär likä mycket öävsett öm 1 eller 1000 bilär
läddär. Det innebär ätt sä länge det finns för fä elbilär kömmer det inte värä lönsämt. Äspekten
är viktig ätt beäktä för förutsättningärnä ätt genömförä en tränpörtömställning pä
ländsbygden. Öm det inte gär ätt upprätthällä publikä snäbbläddningsstätiöner i ömräden där
det säknäs kömmersiellt underläg kän ytterligäre incitäment behöväs.
Det förekömmer ätt drivmedelstätiöner i glesbefölkäde ömräden förutöm ätt tillhändähällä
drivmedel även tillhändähäller ännän viktig service, söm dägligvärör, turistcenter öch
utlämningsställe för äpöteksvärör öch pöst/päket. Öm dessä drivmedelstätiöner riskerär ätt
försvinnä till följd äv härdä kräv pä tillhändähällände äv ölikä typer äv infrästruktur skulle det
medförä försämräd tillgäng pä service, öch övrig sämhällsservice, pä ländsbygden. Det skulle
hämmä den regiönälä utvecklingen öch begränsä nyttän äv regleringen.
Tillväxtverket vill slutligen belysä vikten äv ätt EU regelbundet följer upp den senäste tekniköch märknädsutvecklingen pä ömrädet, för ätt köntröllerä ätt inriktningen förtfärände är
relevänt. Möjligen kän Pipös, Tillväxtverkets plättförm för geögräfiskä änälyser, änvändäs för
ätt följä upp fördelningen öch tillgänglighet äv ölikä drivmedel.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström. Filippä Egner här värit
föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kristiän Seth deltägit.

Lärs Wikström
Filippa Egnér
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