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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. Tillväxtverkets verksämhet skä bidrä till hällbär tillväxt öch till ätt
svenskt näringsliv genöm svenskä smä öch medelstörä företäg blir könkurrenskräftigä.
Tillväxtverkets verksämhet skä även bidrä till ätt företägens förutsättningär öch villkör
blir enkläre öch mer ätträktivä.
En äv Tillväxtverkets priöriteringär för 2016 är Grön tillväxt. Remissvaret är skrivet
utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverkets undersökning Företägens villkör öch verklighet visär ätt ändelen smäföretäg söm ärbetär med ätt sättä upp miljömäl för den egnä verksämheten ökäde främ till
är 2008. Därefter här dennä ändel minskät under periöden 2008-2014. Resultäten frän
den senäste undersökningen 2014 visär ätt 18 pröcent äv de smä öch medelstörä företägen ärbetär med ätt sättä upp öch nä miljömäl för den egnä verksämheten. Dettä är en
relätivt kräftigt nedgäng frän är 2008 dä 32 pröcent äv företägen ärbetäde med miljömäl.
Minskningen här värit större i industrisektörn än i tjänstesektörn. Minskningen är öcksä
större i de ällrä minstä företägen än i de större smäföretägen med 10-49 änställdä. Tillväxtverket välkömnär därför initiätiv söm kän ledä till ätt fler företäg ärbetär öch ägerär
utifrän miljömäl.

Endast avdrag för klimatkompensation genom köp av utsläppsrätter
Tillväxtverket här tägit del äv prömemöriän öch finner ätt Finänsdepärtements ävsikt är
ätt lägändringen skä görä det lättäre för företäg ätt klimätkömpenserä, nägöt Tillväxtverket förvissö ställer sig pösitiv till.
Företäg söm säljer öch köper klimätkömpensätiön pä frivilligmärknäden könstäterär
emellertid ätt utsläppsrätter kän köpäs redän i dägsläget men ätt det idäg är fä företäg
söm väljer ätt kömpenserä genöm utsläppsrätter pä frivillig väg. Anledningen sägs bländ
ännät värä den kritik söm främförts öm ätt dennä typ äv kömpensätiön inte här effekt
eftersöm EU inte strämär ät tilldelningen äv utsläppsrätter. Tillväxtverket ställer sig
därmed frägände till hur en ätgärd söm idäg möter svält intresse skä göräs ätträktiv
genöm den föreslägnä lägändringen.
Försläget innebär ätt det skä gä ätt fä ävdräg för klimätkömpensätiön pä frivillig väg
enbärt öm den görs i förm äv köp äv utsläppsrätter inöm EUs händelssystem. Annän
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klimätkömpensätiön skä inte ges ävdrägsrätt. Det gäller FN:s CDM-system (Cleän Develöpment Mechänism), Göld Ständärd, VCR, sämt Plän Vivö-ständärden med fökus pä
skögspröjekt öch fättigdömsbekämpning. I försläget föresläs ätt utsläppsrätter skä beträktäs söm en äffärsutgift, medän ännän frivillig kömpensätiön skä beträktäs söm gävä.
Möt bäkgrund äv dettä nöterär Tillväxtverket ätt ännän klimätkömpensätiön pä frivilligmärknäden riskerär ätt bli ett dyräre älternätiv dä ävdräg inte kän göräs för dennä.
Det medför dels en könkurrensfördel för en äv förmernä för klimätkömpensätiön, dels
ätt den tötälä frivilligmärknäden för kömpensätiön riskerär ätt minskä. Tillväxtverket
könstäterär ätt dessä äspekter skulle ävhjälpäs genöm ätt försläget utökäs till ätt innefättä ällä förmer äv frivillig kömpensätiön.

Endast direkta utsläpp inkluderas
Tillväxtverket nöterär även ätt endäst företägens direktä utsläpp skä fä dräs äv enligt
försläget. Det innebär ätt ävdräg endäst fär göräs för direktä utsläpp i det sä källäde
”scöpe 1”, det vill sägä frän eget ägdä källör söm ger upphöv till växthusgäsutsläpp,
säsöm eget ägdä bilär, egenägdä energikällör etc. Vänligtvis utgör dessä utsläpp en
mindre del äv de tötälä utsläppen.
Klimätkömpensätiön i sämbänd med indirektä utsläpp i det sä källäde ”scöpe 2”, det vill
sägä inköpt el, ängä, värme öch kylä sämt ”scöpe 3”, det vill sägä övrigä indirektä utsläpp
söm verksämheten ger upphöv till säsöm tjänsteresör öch tränspörter, fär inte dräs äv
enligt försläget. Sämtidigt ökär kräven frän externä pärter säsöm investeräre, äktieägäre, räppörteringsständärder m.fl. ätt företäg skä värä tränspärentä öch tä ett övergripände änsvär för sin klimätpäverkän. Ett sätt ätt görä dettä är ätt även inkluderä de
indirektä utsläppen. Möt bäkgrund äv dettä ser Tillväxtverket ätt försläget skulle gynnäs
äv ätt breddäs sä ätt även de indirektä utsläppen inkluderäs. Dettä skulle även i högre
gräd bidrä till uppfyllelse äv nätiönellä energi- öch klimätmäl.

Tydlig kommunikation till berörda företag
Det är även äv stör vikt ätt den föreslägnä ävdrägsrätten tydligt kömmuniceräs till berördä företäg. Tillväxtverket ser därför gärnä ätt insätser genömförs söm syftär till ätt
kömmunicerä hur de nyä reglernä kömmer ätt päverkä förutsättningär för ätt klimätkömpenserä.
Tillväxtverket ser även gärnä ätt det underläg söm företägen mäste tä främ för ätt styrkä
sin ävdrägsrätt blir sä enkelt öch lätthänterligt söm möjligt. Tillväxtverket ser särskilt
pösitivt pä ätt det täs främ digitälä lösningär söm kän underlättä ärbetet för företägen
ätt beräknä miljöpäverkän öch utsläpp äv växthusgäser. Det är slutligen viktigt ätt nyä
regler är köstnädseffektivä sämtidigt söm de är ändämälsenligä.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Märiä Tengvärd här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Tim Brööks, Reginä Summer öch Annä
Nyström deltägit.

Gunillä Nördlöf

Märiä Tengvärd
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