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Remiss avseende frågor till myndigheter inom
miljömålssystemet
Tillväxtverket ska utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft, lönsamhet, hållbar tillväxt och utveckling i
företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet.
Tillväxtverket arbetar bl a med miljödrivna marknader och tillväxtskapande
samhällsplanering. Dessutom har myndigheten ett aktivt hållbarhetsarbete
som är kopplat till den egna verksamheten. Remissvaret är skrivet utifrån
dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets svar på Miljömyndighetsutredningens frågor
För att få så bra underlag som möjligt för sina bedömningar har Miljömyndighetsutredningen bett myndigheterna inom miljömålssystemet, där
ibland Tillväxtverket, att svara på ett antal frågor. Nedan följer dessa frågor
samt Tillväxtverkets svar.
Fråga: Finns det några överlappnings- eller samordningsproblem mellan
myndigheterna eller mellan myndigheterna och andra aktörer (t ex forskningsstiftelserna) som har uppdrag inom miljömålssystemet?
Svar: Tillväxtverket har ingen specifik uppfattning i denna fråga. Rent allmänt
anser vi att det är viktigare det även fortsättningsvis finns goda förutsättningar
för samarbete mellan olika myndigheter, särskilt om de ligger under olika
departement, än att försöka identifiera överlappningar och samordningsproblem mellan myndigheter.
Fråga: Vilka är de största utmaningarna för myndighetens eget miljöarbete
under de närmaste 5-10 åren?
Svar: Tillväxtverket anser att den största utmaningen för myndighetens eget
miljöarbete är att integrera ett hållbarhetsperspektiv i myndighetens hela
verksamhet t ex program och insatser. Här har Tillväxtverket genom egna
insatser redan kommit en bit på vägen, men vi är också beroende av att de
förordningar som styr vissa av våra insatser lämnar utrymme för att väga in
hållbarhetsbedömningar när det avgörs vilka ansökningar som ska beviljas.
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Fråga: Vilka är de 5-6 största utmaningarna inom miljöområdet under de
närmaste 5-10 åren?
Svar: Tillväxtverket anser att klimatfrågan sannolikt är den största
utmaningen inom miljöområdet. Denna fråga berör flertalet verksamheter i
samhället.
En annan viktig utmaning är att skapa en miljömässigt hållbar samhällsplanering, så att bostäder, kommersiell service och företag på ett enkelt sätt
kan nås med kollektivtrafik. Det måste även finnas en beredskap för de
negativa miljöeffekter som klimatförändringarna väntas medföra.
Tillväxtverket vill också lyfta fram betydelsen av att få de offentliga och privata
investeringarna att bli mer miljömässigt hållbara.
Det är nödvändigt att ta fram nya miljöinnovationer, affärsmodeller och
produktionsprocesser som kan bidra till att lösa miljöproblemen. I detta
sammanhang vill Tillväxtverket poängtera näringslivets stora betydelse för att
klara utmaningarna inom miljöområdet.
Näringslivet har en viktig roll både när det gäller att vara föregångare i
användningen av nya miljöanpassade produkter och processer samt i framtagandet av nya innovationer. Detta är viktigt både för näringslivets
konkurrenskraft och för miljön. För att stödja en sådan utveckling kan den
offentliga sektorn använda olika typer av incitament, styrmedel, innovationsupphandling och stöd till riskkapitalfinansiering. Tillväxtverket har för avsikt
att fortsätta stödja näringslivets innovativa arbete inom miljöområdet.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Jan
Persson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
Johanna Giorgi, Axel Nekham, tf enhetschef Kalle Westberg och
avdelningschef Anna Bünger deltagit.
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