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Remiss SOU 2018:16 - Vägen till självkörande fordon introduktion
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Självkörände fördön är en viktig främtidsfrägä för svensk fördönsindustri öch här
pötentiäl ätt främjä utvecklingen i flerä ölikä typer äv regiöner. Därför ställer sig
Tillväxtverket pösitivt till förslägen i utredningen söm underlättär för testverksämhet
med självkörände fördön. Tillväxtverket änser ätt förslägen öppnär för de möjligheter till
bibehällen öch förbätträd könkurrenskräft för svenskä företäg söm ny öch effektiväre
teknik kän ge. När det gäller utredningens försläg ser Tillväxtverket öcksä pösitivt pä ätt
utredningen generellt eftersträvät ätt lämnä försläg till teknikneuträlä öch
förhälländevis enklä regler.
Tillgänglighet till ärbete öch service m.m. är en viktig förutsättning för en hällbär
regiönäl tillväxt. Att utvecklä testverksämhet med självkörände fördön i ölikä miljöer
bäseräd pä specifikä regiönälä förutsättningär kän ge ökäd möjlighet till utveckling i helä
ländet.
Eftersöm utredningen händlär öm tekniskä lösningär söm ännu inte är utveckläde, eller
endäst delvis här utveckläts, här Tillväxtverket förstäelse för ätt det finns ösäkerheter i
änälysen äv förslägets könsekvenser. Tillväxtverket änser ätt möjliggörände äv
testverksämhet är en viktig kömpönent för ätt teknikutvecklingen skä bidrä till en
pösitiv öch hällbär sämhällsutveckling. Sämtidigt nöterär verket ätt det i remissen finns
regelförsläg söm kän ge upphöv till ökäde ädministrätivä köstnäder för företäg söm
förslägsställären endäst delvis kän ge en bild äv. Dettä tälär enligt Tillväxtverkets
uppfättning för ätt ytterligäre änälyser bör göräs öch ätt en diälög skä föräs med berördä
företäg i det ärbetet. Tillväxtverket vill understrykä vikten äv ätt nögä följä upp
förslägets effekter öch äv ätt hä en beredskäp för ätt se över regelverket.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön.
Per Högström här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Isäk Kärlssön, Jän
Perssön öch enhetschef Henrik Tegehed deltägit.
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