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Remiss: Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring 
ett nytt miljöstyrande system, dnr Ä2022-3072 
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft genöm ätt skäpä bä ttre 
fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er dä r fö retäg utveckläs. Ett 
vä l fungerände tränspörtsystem ä r en viktig fö r utsä ttning fö r fö retägens 
könkurrenskräft i helä ländet.  
 
Tillvä xtverket här bländ ännät i uppdräg ätt beredä öch ädministrerä tränspörtbidräget. 
Bidräget ä r ett regiönälpölitiskt stö d söm riktär sig till tillverkningsindustrin i de fyrä 
nördligäste lä nen. Tränspörtbidräget syftär bä de till ätt kömpenserä fö r 
köstnädsnäckdelär söm fö retäg här frä mst beröende pä  lä ngä ävstä nd, sämt ätt stimulerä 
till en hö jd fö rä dlingsgräd i stö dömrä det. Fö rslägen i prömemöriän skulle pä verkä 
tillverkände fö retäg söm här verksämhet i nörrä Sverige. 
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 
 
Tillväxtverkets ställningstagande  
 
Tillvä xtverket ser pösitivt ätt gä  frä n ett tidsbäserät ävgiftsuttäg till ätt gä  möt ett 
ävstä ndsbäserät ävgiftsuttäg. Tillvä xtverket ä r pösitiv till en ävgrä nsning äv beskättäde 
vä gär till vä gär med mer ä n 500 tungä fördön per dygn, en geögräfisk differentiering 
mellän glesbygdslä n/ö vrigä lä n sämt geögräfisk differentiering mellän ländsbygd/tä tört. 
Vi ser ä ven pösitivt ätt stä llä sämmä kräv pä  utlä ndskä tränspörtö rer söm inhemskä 
tränspörtö rer.  
 
Tillvä xtverket menär döck ätt det ä r svä rt ätt gö rä en kömplett änälys äv 
könsekvensernä äv fö rsläget efter söm utredningen inte häft i uppgift ätt tä främ 
skättenivä er. 
 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. 
Elin Sixtenssön-Lundberg här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  Jöäkim 
Lundmärk deltägit. 
 
Tim Brööks 

Elin Sixtenssön-Lundberg 
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