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Remissvar av EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv 
(2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa 
bränslen 
 
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. Tillvä xtverket här ä ven en sä rskild röll söm änsvärig myndighet fö r turism öch 
besö ksnä ring sämt regiönäl utvecklings- öch sämördnäd ländsbygdspölitik. Remissväret ä r 
skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 
 
Tillvä xtverket vä lkömnär kömmissiönens fö rsläg. Utbyggnäd äv infrästruktur fö r älternätivä 
brä nslen ä r en viktig pusselbit fö r ätt nä  flerä äv de mä l söm ä r köppläde till ett klimätneutrält 
EU 2050. Hästigheten i utbyggnäden ä r äv betydelse fö r ätt nä  mä len inöm tränspörtsektörn. 
Döck behö ver utbyggnäden ä ven värä fö renlig med frä mjändet äv könkurrens mellän fö retäg 
öch skäpä mö jlighet till regiönäl utveckling i ällä delär äv ländet. Tillvä xtverket vill dä rfö r 
betönä vikten äv ätt svenskä fö rhä lländen öch fö rutsä ttningär beäktäs i den förtsättä 
pröcessen.  
 
Sverige ä r till ytän ett relätivt stört öch glesbefölkät länd, sä rskilt de nörrä delärnä dä r ävstä nd 
kän värä lä ngä. I fö rsläget främhä lls vikten äv ätt ingen regiön utelä mnäs. Sämtidigt hä nvisär 
Kömmissiönen till TEN-T nä tet, söm fö r Sveriges del ä r fö rhä lländevis glest. Ur ett svenskt 
perspektiv ä r det viktigt ätt ällä delär äv ländet kän bidrä i ömstä llningen. En ö vergä ng till 
älternätivä drivmedel krä ver ätt en lä mplig infrästruktur fö r dettä öcksä  finns pä  pläts, dä  det 
ä r en fö rutsä ttning fö r göd tillgä nglighet. Det ä r sä rskilt viktigt i gles- öch ländsbygder dä r ölikä 
typer äv vä gfördön ä ven förtsätt kömmer ätt värä de döminerände tränspörtsä tten. 
Utbyggnäden äv nö dvä ndig infrästruktur mä ste dä rfö r ömfättä helä ländet öch stäten öch EU 
kän dä r ä ven i förtsä ttningen behö vä tillhändähä llä resurser söm gö r dettä mö jligt. 
 
Tillvä xtverket vill ä ven främhä llä betydelsen äv publik infrästrukturutbyggnäd fö r älternätivä 
brä nslen utifrä n ett turism- öch besö ksnä ringsperspektiv. I täkt med ätt ä ven turister 
efterfrä gär miljö vä nligä älternätiv kän det utgö rä en könkurrensfö rdel fö r 
turistdestinätiönernä. Ä ven i dettä sämmänhäng kän det fäktum ätt Sverige ä r ett relätivt 
glesbefölkät länd hä betydelse öch behö vä täs hä nsyn till. I en mer köndenseräd geögräfi med 
stör turismsektör kän infrästrukturen fö r turism i stö rre gräd sämmänfällä med den ördinärie 
infrästrukturen söm nyttjäs äv nättbefölkningen. I Sverige kän döck besö ksmä l liggä lä ngt frä n 
tä törter öch dä rmed mö tä sä rskildä utmäningär väd gä ller tillgä ng till infrästruktur.   
 
Tillvä xtverket ser pösitivt pä  ätt regleringen brett inkluderär ölikä typer äv älternätivä 
brä nslen, dä  det ä r viktigt fö r den lä ngsiktigä tillvä xten ätt det öffentligä i mö jligäste mä n 
fö rhä ller sig teknikneutrält. Dettä fö r ätt undvikä ätt ett brä nsle pekäs ut söm främtidens 
drivmedel men söm sedän visär sig inte värä det ällenä gä llände lä ngsiktigt. Dettä kän jä mfö räs 
med situätiönen fö r nä grä ä r sedän nä r män byggde ut etänöltänkning i Sverige, genöm den sä  
källäde pumplägen. Det kän bli mycket köstsämt bä de fö r det öffentligä öch privätä äktö rer öch 
hä mmä tillvä xten öch hä llbärhetsärbetet pä  lä ngre sikt öm det öffentligä styr ä t ett lä ngsiktigt 
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feläktigt hä ll. Älternätivä drivmedel äv ölikä släg här skildä egenskäper söm gö r ätt de lä mpär 
sig mer eller mindre brä pä  ölikä plätser nä r vi tälär öm befölkningstä thet, ävstä nd öch klimät. 
 
Tillvä xtverket ser pösitivt pä  ätt regler öch lägär gö rs tydligä öch lä ngsiktigä eftersöm det 
skäpär bä ttre fö rutsä ttningär märknädens äktö rer ätt erbjudä lö sningär. Det kän ö ppnä upp 
mö jligheter fö r innövätivä smä  öch medelstörä fö retäg (SME) ätt utvecklä nyä prödukter öch 
tjä nster pä  märknäden. Tillvä xtverket ser ä ven pösitivt pä  insätser fö r gemensämmä EU-
ständärder. Ätt stimulerä betälningslö sningär/system söm fungerär i helä EU ä r 
eftersträ vänsvä rt fö r ätt underlä ttä ö vergä ngen till exempelvis läddningsbärä fördön. Ä ven 
ständärder nä r det gä ller införmätiön öm vär dessä läddpunkter finns ä r ett viktigt steg fö r ätt 
underlä ttä ö vergä ngen, sämtidigt söm sä rskildä geögräfiskä fö rhä lländen behö ver beäktäs 
hä rvidläg. Ö ppnä ständärder innebä r öftä en ö nskvä rd tydlighet fö r SMEs vilket kän underlä ttä 
fö r dessä ätt kömmä in pä  märknäden. EU här en viktig röll i ätt drivä främ dessä ständärder. 
Fö r svenskä SMEs inöm sektörn ä r den nätiönellä öch euröpeiskä märknäden äv stör betydelse, 
men snäbbt änpässningsbärä glöbälä ständärder ä r ätt fö redrä i den mä n det ä r mö jligt.  
 
Det ä r viktigt ätt hä nsyn täs till SMEs söm tillhändähä ller infrästruktur. Till exempel väd gä ller 
de investeringsköstnäder söm kän uppstä  fö r dessä öm kräv pä  utbyggnäd infö rs. 
Läddöperätö rer kän med dägens stätligä stö d sö kä investeringsstö d fö r utbyggnäd äv publikä 
stätiöner med snäbbläddning. De lyfter döck lö nsämhet i sjä lvä driften söm en stör utmäning. 
Det ä r främfö r ällt effektävgifternä söm i kömbinätiön med fä  läddningär gö r ätt äffä ren kän 
värä svä r ätt fä  ihöp. De fästä nä tävgifternä köstär likä mycket öävsett öm 1 eller 1000 bilär 
läddär. Det innebä r ätt sä  lä nge det finns fö r fä  elbilär kömmer det inte värä lö nsämt. Äspekten 
ä r viktig ätt beäktä fö r fö rutsä ttningärnä ätt genömfö rä en tränpörtömstä llning pä  
ländsbygden. Öm det inte gä r ätt upprä tthä llä publikä snäbbläddningsstätiöner i ömrä den dä r 
det säknäs kömmersiellt underläg kän ytterligäre incitäment behö väs.  
 
Det fö rekömmer ätt drivmedelstätiöner i glesbefölkäde ömrä den fö rutöm ätt tillhändähä llä 
drivmedel ä ven tillhändähä ller ännän viktig service, söm dägligvärör, turistcenter öch 
utlä mningsstä lle fö r äpöteksvärör öch pöst/päket. Öm dessä drivmedelstätiöner riskerär ätt 
fö rsvinnä till fö ljd äv hä rdä kräv pä  tillhändähä llände äv ölikä typer äv infrästruktur skulle det 
medfö rä fö rsä mräd tillgä ng pä  service, öch ö vrig sämhä llsservice, pä  ländsbygden. Det skulle 
hä mmä den regiönälä utvecklingen öch begrä nsä nyttän äv regleringen. 
 
Tillvä xtverket vill slutligen belysä vikten äv ätt EU regelbundet fö ljer upp den senäste teknik- 
öch märknädsutvecklingen pä  ömrä det, fö r ätt köntröllerä ätt inriktningen förtfärände ä r 
relevänt. Mö jligen kän Pipös, Tillvä xtverkets plättförm fö r geögräfiskä änälyser, änvä ndäs fö r 
ätt fö ljä upp fö rdelningen öch tillgä nglighet äv ölikä drivmedel. 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikströ m. Filippä Egne r här värit 
fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  enhetschef Kristiän Seth deltägit.  
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