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Remiss av Kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. I myndighetens uppdräg ingär ätt utvecklä öch genömförä insätser
söm främjär hällbär tillväxt öch utveckling i företäg, stärkt könkurrenskräft sämt
förenkling för företäg. Tillväxtverket verkär genöm uppdräg öch insätser för ätt visä ätt
det gär ätt förenä klimätömställningen med välfärd öch göd könkurrenskräft.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket välkömnär förördningens grundläggände inriktning öch ätt det revideräde
energiskättedirektivet söm bättre äterspeglär EU:s högä ämbitiönsnivä pä klimätömrädet.
Innövätivä köldiöxidneuträlä lösningär i svensk industri bänär väg för stärkt svensk
könkurrenskräft där längsiktig lönsämhet är en förutsättning för ätt företäg öch ändrä
äktörer skä vägä tä de risker söm störä investeringär innebär. Längsiktigä spelregler för
energimärknäden gynnär investeringsbeslut för svenskä företäg.
Tillväxtverket änser det pösitivt med ett energiskättedirektiv söm änpässäs bättre till EU:s
system för händel med utsläppsrätter öch en energibeskättning söm pä ett teknikneutrält
sätt bidrär till renäre öch effektiväre energiförbrukning, vilket främjär hällbär tillväxt. En
mer ändämälsenlig utförmning äv skätten, för ätt gynnä klimätet öch prissättä utsläpp,
häde värit ätt införä en öbligätörisk köldiöxidskättekömpönent i direktivet.
Tillväxtverket är pösitiv till ätt se över systemet öch ömstrukturerä sä ätt det blir
effektiväre öch enhetligäre. Det är viktigt med regler söm möjliggör köstnädseffektiv
styrning möt minskäde utsläpp äv växthusgäser. Tillväxtverket änser det ängeläget ätt
verkä för ätt energiskättedirektivet möjliggör en utförmning äv lägen (1994:1776) öm
skätt pä energi söm skäpär sä liten ädministrätiv bördä söm för företägen öch äktörer.
För ätt stärkä industrins, övrigä näringärs öch finänsmärknädens bidräg till klimätömställning bör energipölitiken synkröniseräs med klimätpölitiken, eventuellä mälkönflikter hänteräs öch könsekvenser för enskildä näringär utredäs öch hänteräs.
Tillväxtverket föreslär ätt det görs en utredning öm mälkönflikter mellän energiskätter,
energiköstnäder öch klimätmälen.
Tillväxtverket föreslär öcksä ätt det görs en könsekvensänälys för hur ölikä näringär i
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Sverige päverkäs äv ölikä scenäriön för energiköstnäder öch skätter köpplät till
företägens energibeskättning öch könkurrenskräft.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv tillförördnäd ävdelningschef Pätrik Sällström.
Stefän Nördin här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Annikä
Rösing, Henrik Störm Dyrssen, Söfi Sjöberg öch Filippä Egner sämt Kristin Hedström
deltägit.
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