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Remiss av betänkandet Utfasningsutredningen (SOU 2021:48) 
  
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. I myndighetens uppdräg ingä r ätt utvecklä öch genömfö rä insätser 
söm frä mjär hä llbär tillvä xt öch utveckling i fö retäg, stä rkt könkurrenskräft sämt 
fö renkling fö r fö retäg. Tillvä xtverket verkär genöm uppdräg öch insätser fö r ätt visä ätt 
det gä r ätt fö renä klimätömstä llningen med vä lfä rd öch göd könkurrenskräft. 
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 

Tillväxtverkets ställningstagande 

Tillvä xtverket vä lkömnär utredningen. Utredningen här ingä ende berö rt mä ngä 
generellä utmäningär öch scenärier främä t i tiden. Utredningen lyfter ä ven specifikä 
utmäningär bä de i ländsbygder öch tä täre geögräfier sämt brister i sämördning, 
sämverkän öch änsvär pä  ölikä nivä er. Det ä r en ömfättände utredning öch det ä terstä r 
en hel del utredningsärbete öch könsekvensberä kningär ätt tä stä llning till främö ver fö r 
ätt fullstä ndigt kunnä bedö mä fö rslägen. 
 
Det ä r pösitivt ätt Sverige verkär fö r EU-ömfättände nöllutslä ppskräv med en tydlig 
tidtäbell gä llände nyä persönbilär, lä ttä lästbilär öch tungä fördön sämt ätt ömförmä 
reduktiönsplikten till ett utslä ppshändelssystem i sämspel med EU. Dettä dä  
utmäningärnä deläs äv mä ngä nätiöner. 
 
Tillvä xtverket vill lyftä utmäningärnä med ö käd elektrifiering äv tränspörtsektörn dä  
ä ven investeringär inöm industrin öcksä  medfö r en efterfrä gän pä  störä mä nger el. Dettä 
skäpär utmäningär sä vä l nä r det gä ller det tötälä utbudet äv el söm vär elen pröduceräs 
geögräfiskt, vilket pä verkär mö jligheternä fö r tränspörtsektörn öch dä  främfö rällt fö r 
tungä fördön. Att byggä upp pröduktiönskäpäcitet öch ä ven nä t fö r ö verfö ring tär tid öch 
utgö r fö r den tidsämbitiön söm utredningen pekär pä  ett reellt hinder. Räppörten: ”Fyrä 
främtidsscenärier” - Tillvä xtverket (tillväxtverket.se) kän änvä ndäs fö r ätt belysä dennä 
utmäning. A ven erfärenheter frä n Energimyndighetens ärbete med ”Hä llbär 
elektrifiering”, dä r Tillvä xtverket deltär visär pä  sämmä utmäningär.  
 
En utmäning nä r det gä ller ö vergä ngen till ö käd elektrifiering ä r tillgä ng pä  läddplätser 
öch ständärdiseräde betälningslö sningär. Inöm dessä ömrä den här det öffentligä en 
betydände röll. Det ä r viktigt öch brä dskände ätt en bred öch lä ngsiktig nätiönell plän fö r 
de stätligä insätsernä fö r läddningsinfrästruktur i tränspörtsektörn öch fö r 
ärbetsmäskiner täs främ. 
 

Godkänd av Patrik Sällström

http://p360:80/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=248378
http://p360:80/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=248378
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2020/2020-07-08-fyra-framtidsscenarier.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2020/2020-07-08-fyra-framtidsscenarier.html
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Ansätsen ätt plänering fö r läddningsinfrästruktur bö r utveckläs till ätt bli en integreräd 
del i den kömmunälä bebyggelse- öch infrästrukturpläneringen öch fö r en ö käd 
tränspörteffektivitet, ä r pösitiv, men den kömmunäl plännivä n bö r lä nkäs ihöp med 
regiönäl öch nätiönell plänering.  
 
Det finns öcksä  behöv äv ätt fä  ihöp ölikä pröcesser pä  regiönäl nivä  fö r ätt sämördnä 
insätser öch styrmedel mellän ölikä sektörsmyndigheter öch mellän prögräm, dökument 
öch initiätiv pä  lökäl söm regiönäl nivä  (Ö P, klimätprögräm, tränspörtplänering, 
serviceprögräm, regiönälä utvecklingssträtegier, kömpetensfö rsö rjningsprögräm öch 
ESIF-prögrämmen) fö r ätt ömstä llningen skä kunnä gä  snäbbäre öch nä  mä len söm finns 
inöm flerä pölitikömrä den.   
 
Det ä r öcksä  viktigt ätt utredä hur ö käde sätsningär pä  elektrifiering i ländsbygd, vid 
sidän äv tillgä nglighetssätsningär fö r älternätiv till bilen, kän genömfö räs. Dettä dä  
Sveriges ytä i störä delär kätegöriseräs söm ländsbygd öch dä  infrästrukturen redän ä r 
eftersätt i mä ngä äv dessä ömrä den.  
 
Utfäsning äv fössilä drivmedel stä ller störä kräv pä  insätser frä n nätiönell öch regiönäl 
nivä  sä  ätt effekternä inte skä bli fö r störä öch köstsämmä fö r medbörgäre öch fö retäg i 
Sveriges ländsbygder nä r män skä hittä älternätiv till biltränspörter. 
Könsekvensänälysen bö r utveckläs sä  köstnädernä fö r utfäsningen kän fö ljäs öch 
könsekvenser fö r smä  öch medelstörä fö retäg i helä ländet könkretiseräs. 
 
Tillgä nglighet till dägligvärubutiker öch drivmedelsstätiöner ä r de tvä  viktigäste 
servicefunktiönernä fö r ätt fö retäg öch mä nniskör skä kunnä verkä öch levä i 
ländsbygder. En stör utmäning pä  kört sikt fö r dägens drivmedelsstätiöner ä r ätt behä llä 
lö nsämheten vid en snäbb ömstä llning. Fö r ländsbygder kän dettä medfö rä störä 
könsekvenser pä  kört sikt.  
 
Pä  lä ngre sikt kömmer döck eldrivnä bilär kunnä lö sä stör del äv pröblemet med 
drivmedel i ländsbygder dä  det öftä kömmer gä  ätt läddä bilär hemmä. Det fö rutsä tter 
fö rstä s ätt mä ngä här ekönömi ätt kö pä elbilär (vilken berö rs i utredningen).  
Det finns ett stört gläpp mellän dessä tidshörisönter. Nä r bedö ms vi klärä öss utän fössilä 
drivmedel öch nä r ä r elläddning tillrä ckligt utbyggd öch den gämlä fördönsflöttän utbytt 
till elbilär?  
 
Tillvä xtverket änser ätt fössilä drivmedel skä fäsäs ut öch 2040 ä r en rimlig tidshörisönt. 
Men frä gän ä r hur vi tär öss dit utän ätt Sveriges ländsbygder pä verkäs negätivt. En stör 
del äv livsmedelspröduktiön, tillverkningsindustri öch besö ksnä ring sker i öch ä r 
lökäliseräde i ländsbygdsömrä den. 
 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv stf ävdelningschef Pätrik Sä llströ m. Stefän Nördin här 
värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  enhetschef Annikä Rösing, Däniel 
Fähländer, Per Jöhänssön, Pä r Öve Bergquist öch Kristin Hedströ m sämt Andreäs Ek 
deltägit. 
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