Avdelningen för juridik och inre marknad
Erika Palmheden
Direktnr: 08-406 83 33
E-post: erika.palmheden@swedac.se

Datum

Beteckning 1

2017-06-15

2017/1111

Ert datum

Er referens

2017-04-10

M2017/00779/Ke

Miljö- och energidepartementet
m.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av betänkande från utredningen om Styrmedel för att förebygga
uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir.2016:3 (Från
värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, SOU
2017:22)
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.
Utredningen föreslår (avsnitt 9) att en delegation för cirkulär ekonomi inrättas direkt
under Näringsdepartementet. Delegationen föreslås bl.a. få i uppgift att starta och
driva den process som behövs för att få igång en nationell samverkan. Delegationen
föreslås även vara kontaktpunkt för alla centrala aktörer samt kunskapscentrum.
Enligt utredningen kan nationell samverkan och en delegation för cirkulär ekonomi
stärka svensk konkurrenskraft, öka Sveriges bidrag till global hållbarhet samt skapa
sammanhang och driva innovation. Swedac ser mycket positivt på detta initiativ och
stödjer förslaget.
I avsnittet som handlar om att stärka förtroendet och öka rättssäkerheten inom
begagnathandel och delning tar utredningen även upp förslaget att det bör utredas
om det finns behov av att utveckla certifieringssystem eller uppförandekoder för
begagnathandeln, särskilt inom handel med begagnad elutrustning (avsnitt 19.2.2).
Swedac stödjer även det förslaget och bistår gärna i ett fortsatt arbete med att se
över om och på vilket sätt och inom vilka områden det kan vara lämpligt med
certifiering under ackreditering samt om det kan vara lämpligt att kontroll i vissa fall
utförs av ackrediterade organ för att öka förtroendet för produkter på
begagnatmarknaden. Swedac förordar öppna system, så att uppgifter som eventuellt
kan bli aktuella utförs på en öppen och konkurrensutsatt marknad, där
certifieringsorganens eller kontrollorganens kompetens och oberoende säkerställs
genom ackreditering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr
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Vad god referera till denna beteckning vid all korrespondens med Swedac i detta ärende.
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339/93. Detta stämmer också överens med vad utredningen noterat i den avslutande
diskussionen i avsnittet (19.2.2. , s 347).
Swedac instämmer vidare i den problembeskrivning som finns i avsnitt 19.2.3
(Vägledande information om när återanvändning bör undvikas) och 19.2.4 (Utred hur
EU:s produktregler bör tolkas vid handel med begagnade produkter). Swedac anser
att utredningen har identifierat rätt frågeställningar och pekat ut rätt väg framåt. Det
finns många frågeställningar om hur man ska tolka befintlig produktlagstiftning vad
avser olika ekonomiska aktörers skyldigheter vid handel med begagnade produkter.
Utredningen föreslår att ett myndighetsöverskridande samarbete bör övervägas för
att nå samsyn beträffande hur lagstiftningen ska tolkas. Ett sådant samarbete har
redan initierats i en särskild arbetsgrupp inom ramen för Marknadskontrollrådet. Det
är dock viktigt att ett parallellt arbete med att nå samsyn beträffande dessa frågor
sker inom regeringskansliet och på EU-nivå. Det kanske inte endast är fråga om att
finna en samsyn beträffande tolkningen av befintliga regler utan också att utreda om
det är nödvändigt med en översyn och anpassning av dessa i detta hänseende. Det är
också viktigt att det finns en koppling mellan den typ av vägledande information som
det talas om i avsnitt. 19.2.3 och det befintliga regelverket eller översynen av
detsamma. Swedac vill vidare understryka att utöver de fem myndigheter som
omnämns i utredningen bör även övriga marknadskontrollmyndigheter involveras i
utarbetande av sådan vägledning för att inte missa viktiga aspekter och målgrupper.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck efter
föredragning av juristen Erika Palmheden. Avdelningschefen Åsa Tysklind, utredaren
Anna Stattin och enhetschefen Tomas Holm har deltagit vid den slutliga
handläggningen av ärendet.

Peter Strömbäck
Erika Palmheden
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