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Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig 
och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) förslag till 
förordningsändringar – del 2

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om 
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av 
överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik 
och ädelmetallkontroll. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda 
remiss.

Swedac tillstyrker förslaget i den kompletterande promemorian till betänkandet 
Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) förslag till 
förordningsändringar – del 2. Förslaget innehåller emellertid några delar som Swedac 
vill närmare kommentera.

Användande av nya begrepp
I likhet med vad som framfördes i Swedacs yttrande avseende utkast lagrådsremiss 
Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 vill Swedac även i detta 
sammanhang framföra att det tidigare och mer etablerade begreppet ”sektorslagar” 
bör användas i stället för ”produktlagar” i syfte att undvika att föra in andra begrepp 
på ett rättsområde där det redan finns viss begreppsförvirring. Swedac har noterat 
att sådana ändringar därefter gjordes i den beslutade lagrådsremissen. 

Marknadskontrollrådet
Swedac har i tidigare yttranden efterfrågat ett förtydligande av kriterierna för att 
ingå i Marknadskontrollrådet samt processen kring att säkerställa att rätt 
myndigheter ingår i rådet för att möjliggöra en effektiv funktion i rådet. Swedac är 
positiv till att det nu har gjorts en översyn avseende de statliga myndigheter som ska 
ingå i rådet. Swedac noterar dock att frågan om ett förtydligande av kriterierna för 
att ingå i Marknadskontrollrådet fortfarande kvarstår.

Sekretess
Swedac välkomnar införandet av en bestämmelse om sekretess i bilagan till 
offentlighets- och sekretessförordningen som medför att sekretess enligt 9 § 
offentlighets- och sekretessförordningen gäller verksamhet som består av 
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marknadskontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning. Införandet skapar ett mer 
enhetligt sekretesskydd för marknadskontrollmyndigheterna. Swedac välkomnar 
även införandet av en bestämmelse om uppgiftsskyldighet i förordningen om 
marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn med innebörden att en 
marknadskontrollmyndighet till en annan marknadskontrollmyndighet ska lämna de 
uppgifter som behövs för att den mottagande myndigheten ska kunna utföra sin 
marknadskontroll. Swedac anser att införandet kommer att underlätta utbytet 
mellan marknadskontrollmyndigheterna och stärka effektivitet i den svenska 
marknadskontrollen.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Anette Arveståhl efter föredragning av 
utredaren Viktoria Lindberg Martinell. Biträdande avdelningschefen Anna Holmén, 
avdelningschefen Mikael Schmidt och utredaren Renée Hansson har deltagit vid den 
slutliga handläggningen av ärendet.
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