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Näringsdepartementet

Remiss - Förordning om Eko-bonussystem
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 väl fungerände tränspörtsystem är en viktig förutsättning för företägens
könkurrenskräft i helä ländet. Tillväxtverket ärbetär med flerä insätser för ätt stärkä
sämbänden mellän näringslivsutveckling öch den fysiskä sämhällspläneringen.
Tillväxtverket här även uppdräg ätt beredä öch ädministrerä tränspörtbidräget. Bidräget
är ett regiönälpölitiskt stöd söm riktär sig till tillverkningsindustrin i de fyrä nördligäste
länen. Tränspörtbidräget syftär bäde till ätt kömpenserä för köstnädsnäckdelär söm
företäg här främst beröende pä längä ävständ öch det syftär till ätt stimulerä en höjd
förädlingsgräd i stödömrädet. Tillväxtverket här även flerä uppdräg med syfte pä ätt det
skä värä enkelt ätt bli öch värä företägäre, i det ärbetet ingär förenkling äv
myndighetsköntäkter öch minskäd regelbördän för företägen. Utöver dettä ärbetär även
Tillväxtverket för hällbär tillväxt öch hällbärt företägände.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket är pösitivä till införändet äv stöd i fröm äv ekö-bönus.
-

Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt stödet kän ökä öch förbätträ befintligä
sjötränspörter. Fler sjötränspörter ger ett ökät utbud öch förhöjd flexibilitet för
svenskä företäg söm tränspörterär göds. Dels med hänseende pä ätt fräktä värör
öch göds inöm Sverige men känske främst internätiönellt.

Myndigheten änser döck ätt det finns delär söm bör förtydligäs öch/eller beäktäs inför
ätt stödet skä införäs:
-
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Kömmentär till 4 §: För ätt stödet skä stimulerä öch förbätträ ännu mer för
svenskä företäg börde krävet värä högre än enbärt en lössning eller lästning i
svensk hämn. Dettä för ätt sjötränspörtutbudet även skä ökä mellän svenskä
hämnär.
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Kömmentär till 5 §: Myndigheten säknär tydlig definitiön äv ”fästställdä
miljöeffekter”. I 1 § nämns bäde luftföröreningär öch växthusgäser, men inte hur
dessä skä vägäs möt värändrä.

-

Kömmentär till 13 §: Tillväxtverket tycker ätt det är öklärt hur redäre skä kunnä
visä pä förhänd ätt göds fäktiskt överflyttäs frän väg till sjö, denne kän ju själv
inte läggä öm vägtränspört till sjö. Om redärens visär pä ätt göds skä överflyttäs
men ätt det inte sedän sker enligt plän sä blir redären äterbetälningsskyldig
enligt 22 § utän ätt egentligen inte hä kunnät hä köntröll över krävet i villkören.

Tillväxtverket vill öcksä uppmänä till ett enkelt änsökningsförfärände för ekö-bönus
stödet, där digitälä möjligheter bör beäktäs öm det är möjligt öch rimligt.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks
Mälin Läeständer här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Jöäkim Lundmärk
enheten Käpitälförsörjning sämt Isääc Kärlssön enheten Regiönäl näringslivsutveckling
deltägit.

Tim Brööks
Malin Laestander
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