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Remissvar 
 
Remiss av betänkandet av Utredningen om genomförandet av 
tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)                                                                                
 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om 
teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av 
överensstämmelse, samordning av marknadskontroll samt reglerad mätteknik och 
ädelmetallarbeten. Swedac har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda remiss. 
 
Swedac ser positivt på utredningens förslag att marknadskontroll enligt 
tillgänglighetsdirektivet utövas av en enda myndighet, Post- och telestyrelsen. 
Swedac har tidigare framfört i yttrande avseende betänkandet Enhetlig och effektiv 
marknadskontroll (SOU 2020:49) att ett minskat antal myndigheter som är ansvariga 
för marknadskontroll skulle bidra till en effektivare marknadskontroll.  
 
Liksom utredningen konstaterar Swedac att det är svårt att göra en beräkning av 
statens kostnader för marknadskontroll. Även om det är svårt att dra några säkra 
slutsatser avseende resurser som tas i anspråk vill Swedac understryka att den 
gängse meningen bland de myndigheter som bedriver marknadskontroll är att 
resurserna är snävt tilltagande. Den troliga kostnaden för Post- och telestyrelsens 
marknadskontroll enligt tillgänglighetsdirektivet bedöms uppgå till fem miljoner 
kronor. Swedac instämmer i utredningens förslag om att Post- och telestyrelsens 
kostnader bör täckas genom en ökad anslagsfinansiering, vilket får anses vara en 
förutsättning för att direktivet ska få önskat genomslag. Om inte marknadskontrollen 
enligt tillgänglighetsdirektivet finansieras genom ytterligare anslag finns risk för 
konkurrens om myndighetens resurser för marknadskontroll där tillsyn även avser 
kontroll av att produkter uppfyller andra krav som tillgodoser hög skyddsnivå för 
allmänintressen som bland annat hälsa och säkerhet, konsumentskydd, miljöskydd 
och allmän säkerhet.  
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Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Anette Arveståhl efter föredragning av 
jurist Shilan Artoushi. Utredare Robin Lundgren har deltagit vid den slutliga 
handläggningen av ärendet. 
 
 
 
 
Kopia: s.sof@regeringskansliet.se.  
UD/HI / Amina Makboul  

 


