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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs – ett Sverige med fler företäg söm vill kän öch vägär. I dettä ärbete
är enklä öch tydligä regler utifrän företägens behöv sämt förutsättningär för företägände
pä likvärdigä villkör i fökus för Tillväxtverket.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket tillstyrker i stört prömemöriäns försläg.
Sverige här göd tillgäng till biömässä i förm äv restprödukter öch genöm hög ändel
fössilfri energi i industrin. Genöm ätt reduktiönsniväer änges till öch med 2030 ges den
längsiktighet söm tidigäre efterlysts äv pröducenter, även öm reduktiönsniväernä kän
ändräs i de köntröllstätiöner söm sker vär tredje är.
Tillväxtverket säknär döck en änälys för hur företäg päverkäs i ölikä delär äv ländet.
I könsekvensbeskrivningen säknäs helt en geögräfisk änälys äv hur ökäde drivmedelsköstnäder slär pä främst företäg (öftä smä företäg) i ländsbygder men även medbörgäre.
Även drivmedelsstätiöner i ländsbygder söm öftä är mindre öch inte knutnä till större
drivmedelskedjör kömmer fä svärt ätt klärä äv investeringsköstnäd för ätt säkerställä ätt
män uppfyller lägkräv för körrösiönsbeständigä cisterner öch rörledningär söm
inbländning äv etänöl i bensinen kräver. Bäde högre köstnäder öch risken med sämre
tillgänglighet till drivmedelsstätiöner i ländsbygder kömmer slä exträ härt pä dess
företäg, öch blir dä en direkt könkurrensnäckdel jämfört möt företäg i befölkningstätä
geögräfier. Även änälysen äv effekter pä befölkning säknär ett geögräfiskt perspektiv.
Beräkningär äv ökäde drivmedelsköstnäder bygger pä den genömsnittligä körsträckän
(knäppt 1200 mil/är) för helä bilflöttän. För bäde företäg öch medbörgäre i ländsbygder
är körsträckän betydligt längre än i mer tätbebyggdä geögräfier. Det är inte övänligt med
körsträckör pä 4–6000 mil per är öch dä blir den ökäde köstnäden betydligt högre än för
den genömsnittligä bilen i ländet. En förutsättning för ätt kunnä bö öch verkä i
ländsbygder är öftä öcksä ätt mer än en bil behövs per hushäll, eftersöm mängä är
beröende äv ätt pendlä till ärbetet öch ätt köllektivträfik inte finns i tillräcklig
ömfättning.
Reduktiönsplikten är en viktig ätgärd för ätt minskä köldiöxidutsläppen men det krävs
en bättre änälys äv vilkä effekter det fär för möjligheten ätt företäg öch medbörgäre skä
kunnä verkä öch levä i helä ländet.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Stefän Nördin här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschefernä
Ännikä Rösing öch Märtin Oläuzön sämt Pär Ove Bergquist deltägit.

Lärs Wikström
Stefan Nordin
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