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Remiss av SOU 2021:91 En ny rymdlag 
Dnr U2021/04610 

Trollhättans Stad har som remissinstans inbjudits att lämna synpunkter på 

betänkandet En ny rymdlag (SOU 2021:91).  

Yttrandet har tagits fram i samråd med Näringslivsenheten och enheten för 

Trygghet och säkerhet, Trollhättans Stad. Innovatum Science Park (ISO) har 

viss koppling till rymdrelaterad verksamhet och har getts möjlighet att 

inkomma med synpunkter till Trollhättans Stads yttrande. Dessa synpunkter 

redogörs för sist i yttrandet. 

Trollhättans Stad ser positivt på en ny rymdlag då vi uppfattar att lagens syfte 

kommer säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och 

försvarspolitiska intressen på ett bättre sätt än vad som görs idag.  

Trollhättans Stad vill uppmärksamma särskilt att GKN Aerospace i Sverige är 

ett av Sveriges största rymdföretag. Bolaget är Trollhättans största privata 

arbetsgivare och en mycket viktig aktör för både lokal och regional 

tillväxt.  Inom rymdområdet bidrar de med nyckelkomponenter till Europas 

bärraket Ariane i form av turbiner och utloppsmunstycken till dess motorer 

och genom detta möjliggörs en avancerad teknikutveckling i Sverige. GKN 

Aerospace är även Sveriges största civila flygindustri som utvecklar och 
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levererar motorkomponenter till hela världens flygplansflotta. De bidrar även 

med motorkompetensen och produktstöd till dagens Gripenplan och är 

därigenom en viktig del i Försvarsmaktens försörjningssäkerhet. GKN 

Aerospace har en omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet på lokal, 

nationell och europeisk nivå i breda samarbeten med såväl offentliga aktörer, 

underleverantörer och akademi. 

Innovatum Science Park (ISO)  

- Innovatum Science Park (ISP) roll i Aerospace Cluster Sweden (ASC), där 

sköter vi remissförfarandet genom att medlemsföretagen får komma 

med sina inspel och sedan samställs detta i ACS namn. 

- Produktionstekniskt Centrum (PTC), där det finns några företag som är 

aktiva i rymdbranschen. Givetvis GKN (som sköter sina 

remissynpunkter själva) men där finns också Brogren Industries och 

Tooltec. Dessa har möjlighet att uttrycka sina åsikter genom Aerospace 

Cluster Sweden. 

- Vår ESA-BIC och de rymdstartups som är i inkubationsprocessen där. 

Här är det svårt att ha någon skarp synpunkt på remissen eftersom 

våra startups huvudsakligen arbetar med downstream, dvs de nyttjar 

satellitdata mm som en del i sin affärsidé. Det är en väldigt liten del av 

bolagen som arbetar med upstream, dvs produkter som skjuts upp i 

rymden. I den mån detta ändå sker görs det i regel i samverkan med 

någon större och etablerad aktör, t ex GKN, och faller inom ramen för 

deras uppdrag och tillstånd. 

Med detta ser vi fram emot att följa den fortsatta processen och hoppas att 

lagen kommer vara till nytta för aktörer i Västsverige i allmänhet och i 

Trollhättan i synnerhet. 
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