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Yttrande över ”Europeiska kommissionens förslag till ett 
krisinstrument för den inre marknaden” 

Boverkets ställningstagande 

Boverket avgränsar sitt yttrande till att behandla de rättsakter som ligger under 

myndighetens tillsynsansvar.  

Boverket avstyrker Utrikesdepartementets remiss ”Europeiska kommissionens 

förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden”, utifrån det faktum att en 

av förordningarna redan är under pågående förhandling. Boverket väljer även 

att lämna följande kommentarer. 

Boverkets synpunkter 

Boverket noterar att ”förslag till omnibusförordning” i denna remiss föreslår 

ändringar i byggproduktförordningen1. Den 30 mars 2022 publicerades EU-

kommissionens förslag till en ny byggproduktförordning (hädanefter förslaget 

till den nya byggproduktförordningen)2. Förslaget är under förhandling vid be-

slut av detta remissvar.  

Förslaget till den nya byggproduktförordningen innehåller inga ändringar rela-

terade till krisåtgärder. Ändringarna som föreslås genom omnibusförordningen 

kommer därför inte att behandlas under de pågående förhandlingarna. Detta i 

sig riskerar att fragmentera regelverket, och kan leda till att arbetet genom om-

nibusförordningen blir ogjort. För största möjliga synergieffekt bör omnibus-

förordningen förhandlas i samspel med den nya byggproduktförordningen. 

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av 

harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 

89/106/EEG. 
2 https://www.regeringen.se/remisser/2022/04/remiss-av-kommissionens-forslag-till-en-ny-byggprodukt-

forordning/ 
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Förslag till förordning om krisinstrument 

Ett flertal av artiklarna i förordningsförslaget förutsätter att det finns informat-

ion om samtliga aktörer verksamma inom det berörda området. Boverket öns-

kar påtala att det inte finns några sådana sammanställningar eller listor inom de 

sektorer som Boverket är ansvarig myndighet för, varför de berörda artiklarna 

kommer att innebära en ökad administrativ börda för den myndighet som 

åläggs med skyldigheten att ta fram sådana listor likt det som anges i artikel 

11.3. En ökad administrativ börda kommer även att medföra merkostnader för 

den berörda myndigheten. 

Förslag till omnibusförordning 

Artikel 5 Amendments to Regulation (EU) No 305/2011 

Boverket ställer sig frågande till hur föreslagna ändringar ska underlätta den 

fria rörligheten av varor på den inre marknaden. Förslaget medför visserligen 

vissa förfaranden avsedda att ge produkter ett snabbspår in på den inre mark-

naden. Boverket är dock tveksamt till om dessa förfaranden går att applicera på 

byggprodukter. Boverket önskar påtala att byggproduktförordningen särskiljer 

sig från övrig produktreglering – detta främst genom att byggprodukter inte är 

den slutgiltiga produkten utan är avsedda att infogas i ett byggnadsverk. Krav 

på byggnadsverket ligger därutöver inom den nationella kompetensen. Riktig-

heten i redovisningen av byggprodukters prestanda är således av yttersta bety-

delse för att byggherren ska kunna göra medvetna produktval. 

Artikel 59.c.1 medger möjlighet för tillverkaren att undanta en specifik produkt 

från det gällande system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda 

(AVCP-system). Boverket undrar hur tillverkaren ska, i enlighet med artikel 

59.c.2, kunna garantera att produktens redovisade prestanda stämmer utan att 

det föreskrivna tredjepartsförfarande tillämpats. Om avsikten är att AVCP-sy-

stem 4 ska tillämpas vore det mer lämpligt att detta skrivs ut i lagtexten. 

Ett flertal av de föreslagna bestämmelserna medför en skyldighet för tillverka-

ren att säkerställa att produkter som genomgått detta snabbspår inte lämnar den 

medlemsstat som den tillverkats i. Boverket ställer sig frågande till hur detta 

kommer att underlätta för den fria rörligheten på den inre marknaden, och po-

ängterar att undantag från redan fastställda förfaranden riskerar att försvaga 

tilliten till systemet. Boverket önskar även poängtera att ett sådant förfarande 

kommer innebära svårigheter gällande tillsynen om att produkterna inte lämnar 

medlemsstatens territorium. 

Förslag till omnibusdirektiv 

Boverket lämnar följande kommentar på det föreslagna tillägget till direktiv 

2014/33/EU3 (hissdirektivet). 

 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av med-

lemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. 
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Hissdirektivet i dess gällande lydelse använder inte begreppet tillverkare. Den 

ekonomiska aktören som sätter en hiss på marknaden är installatör. Följande 

ändring, vilket markeras nedan som kursivt, bör därför genomföras. 

 
Artikel 41b (4) 

 “[…] shall not give rise to any additional costs for the installers or the manu-

facturers, […]” 

Artikel 41c (3) 1 stycket 

 “The installer of a lift or the manufacturer of a safety component for lifts […]” 

Artikel 41c (3) 2 stycket 

“The installer or the manufacturer […]” 

Artikel 41d (b) 

“[…] significantly restrict the possibilities of installers and manufactures […]” 

Artikel 41e (1 (b)) 

“[…] significantly restrict the possibilities of installers and manufacturers 

[…]” 

 

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat och signerat beslu-

tet elektroniskt. Föredragande har varit jurist Elin Mattsson. I den slutliga 

handläggningen har också rättschef Yvonne Svensson och enhetschef Cecilia 

Ljungberg deltagit. 

Anders Sjelvgren 

generaldirektör 

Elin Mattsson 

jurist 
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