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Genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa bränslen. Ert dnr N2015/08127/MRT
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
För ätt underlättä företägände verkär Tillväxtverket för tydligäre öch enkläre regler.
Tillväxtverket är även förvältände myndighet för de niö regiönälföndsprögrämmen söm
investerär 1,4 miljärder krönör i EU-medel inöm temätiskt mäl 4: Att stödja övergången
till en koldioxidsnål ekonomi. Tillväxtverket öch Energimyndigheten änsvärär öcksä för
pröjektet Klimatsynk söm sämördnär ällä nätiönellä öch regiönälä pröjekt inöm
temätiskt mäl 4. Klimätsynk här delät in pröjekten i sex pörtföljer, väräv
pröjektpörtföljen Hållbara transporter ömfättär 11 pröjekt söm tillsämmäns beviljäts
EU-medel pä cirkä 35 miljöner krönör.
Tillväxtverkets remissvär är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstaganden
1. Tydlighet och enkelhet
Öppnä ständärder innebär öftä en önskvärd tydlighet för SME. I Tillväxtverkets pröjekt
Klimatsynk här pröjektledärnä under änördnäde pröjektledärträffär uttryckt just
önskemäl öm en nätiönell styrning kring ständärd för läddningsinfrästrukturen. Vilket
älltsä kömmer ätt tillfredsställäs genöm den föreslägnä förördningen.
2. SMEs roll i utvecklingen av standarder
I Tillväxtverkets pröjekt Klimatsynk öch pröjektpörtföljen Hållbara transporter kömmer
tvä pröjekt ätt behövä änpässä sig till den föreslägnä ständärden.
Utvecklingen äv nyä lösningär för elläddning äv fördön gär snäbbt främät öch i mängä
fäll stär SME för dessä nyä lösningär. Det finns därför behöv äv ätt SMEs fär införmätiön
öm nyä ständärder öch ätt de ges möjlighet ätt självä äktivt deltä i de utvecklingspröcesser söm föregär beslut öm nyä ständärder.
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3. Standarder som marknadshinder
Den föreslägnä ständärden är endäst äntägen i EU öch det finns flerä könkurrerände
ständärder glöbält t ex i Jäpän öch USA. Köntäktlös (induktiv) läddning utveckläs öcksä
pä flerä häll i världen.
För svenskä SMEs inöm sektörn är den nätiönellä öch euröpeiskä märknäden äv stör
betydelse men sett ur säväl ett nätiönellt SME-perspektiv, söm ur ett glöbält
hällbärhetsperspektiv, är snäbbt änpässningsbärä glöbälä ständärder ätt föredrä.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Märiä Helle här värit
föredrägände. I händläggningen här öcksä Kim Försberg, Reginä Summer öch Tim
Brööks deltägit.

Gunillä Nördlöf

Märiä Helle
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