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Yttrande över remissen ”Delningsekonomi på användarnas villkor” (SOU
2017:26)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för
frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om
bedömning av överensstämmelse, reglerad mätteknik, ädelmetallkontroll
samt samordning av marknadskontroll.
Swedac välkomnar den gedigna utredning som genomförts och som ger
en god inblick i delningsekonomins förutsättningar, utmaningar och
gällande rättsläge.
Swedac instämmer i vikten av att öka förtroendet för delningsekonomiska
modeller och plattformar och bistår gärna i arbetet med framtagande av
eventuella certifieringsordningar som t.ex. skulle kunna omfatta
föreskrivna krav på informationssäkerhet såsom skydd av personers
integritet och personuppgifter och krav på penetreringstester av
webbplattformar som tillhandahåller delningsekonomiska tjänster med
utgångspunkt från de krav som ställs för Trust Seal-märkningen i
Storbritannien (avsnitt 7.4.4 s. 238)
För att säkerställa kvaliteten på certifieringen av plattformar bör de
tekniska kraven överensstämma med internationellt vedertagna
standarder och utföras av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för
uppgiften i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll1.

Ett parallellt exempel på sådan kvalitetssäkring är den ordning som föreslås i spellicensutredningen (SOU
2017:30), där certifiering av spelföretags system, rutiner och utrustning ska utföras av ett sådant ackrediterat
organ
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Swedac instämmer i utredningens slutsatser om behovet av ökad
information och utredningar om delningsekonomins olika aspekter.
Frågor som behöver utredas ytterligare gäller om och i vilken
utsträckning de myndigheter som idag ansvarar för kontroll av olika
produkter som tillhandahålls på marknaden ska ha tillsynsansvar för
att produkter som tillhandahålls inom delningsekonomin är säkra.
Dessa frågor har även aktualiserats inom ramen för den cirkulära
ekonomin som rör handel med begagnade varor där rättsläget i flera
fall är osäkert. T.ex. har det lyfts oklarheter beträffande olika
ekonomiska aktörers produktansvar och vilka typer av produkter som
är mindre lämpade för återanvändning på grund av särskilda risker.
__________________________
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck
efter föredragning av utredaren Anna Stattin. Avdelningscheferna Åsa
Tysklind och Kristina Hallman samt bedömningsledaren Curt-Peter
Askolin har deltagit vid den slutliga handläggningen av ärendet.
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