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Remissvar SOU 2021:44 
Tillgänglighetsdirektivet 

 

Svenskt Näringsliv har inbjudits att lämna synpunkter på förslagen i betänkandet SOU 

2021:44, Tillgänglighetsdirektivet. Svenskt Näringsliv företräder drygt 60 000 små, 

medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. 

 

Svenskt Näringsliv vill inledningsvis anföra att vi står bakom de synpunkter som framförts i 

remissvar från Transportföretagen. Vi vill därtill särskilt lyfta följande frågor. 

 

1. Standarder och harmonisering på den inre marknaden 

Det är viktigt för svenska företag, särskilt de som bedriver gränsöverskridande verksamhet 

och handel, att Tillgänglighetsdirektivet verkligen leder till harmonisering på den inre 

marknaden, och inte skapar nya handelshinder. Företag med gränsöverskridande 

verksamhet är beroende av att ömsesidigt erkännande fungerar på den inre marknaden så 

att en produkt eller tjänst som är godkänd i en medlemsstat också är det i en annan.  

Direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv men innehåller ändå många delar där 

tolkningsutrymme ges till nationella förvaltningar och myndigheter. Här finns en risk att även 

om man lyckas harmonisera genomförandet kan det ändå uppstå olika tolkningar vid den 

praktiska tillämpningen av direktivet. Det skapar splittringar och nya handelshinder på den 

inre marknaden.   

 

2. Konsekvensanalysen 

Svenskt Näringsliv anser att analysen av vilka konsekvenser förslaget kommer att få 

uppvisar brister. Det gäller i synnerhet det faktum att utredningen saknar en beräkning av 

vilka nyttor de föreslagna reglerna medför. Det blir särskilt allvarligt då de uppskattade 

kostnaderna för svenska företag är mycket betydande.  

 

3. Ikraftträdande 

Mot bakgrund av den allvarliga situation som många företag fortfarande befinner sig i som 

en konsekvens av den rådande pandemin är det högst önskvärt att Sverige utnyttjar de 

möjligheter till avvikelse från datum för införlivande som framgår av artikel 31 och 32. Det 

skulle i så fall följa de principer för regelförenklingspolitiken som regeringen slagit fast i 
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skrivelsen Skr. 2021/22:3. Där anges tydligt att kostnadsutvecklingen för svenska företag 

ska vara lägre än i omvärlden (mål nr. 2). 

 

 

 

Göran Grén   Christer Östlund 

 


