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Slutbetänkandet EU:s förordning på internet - 
kompletteringar och ändringar i svensk rätt (SOU 
2022:18) - remissvar  

TechSverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar drygt 1 400 
företag verksamma i Sverige inom techsektorn. Företagen har tillsammans närmare 
100 000 anställda. TechSverige är en av nio samverkande bransch- och arbetsgivar-
organisationer inom förbundsgruppen Almega.  

TechSverige tackar för möjligheten att inkomma med remissvar och har följande 
synpunkter på förslaget. Vi välkomnar att utredningen föreslår att det införs en svensk lag 
som tydligt refererar tillbaka till förordningens begrepp och definitioner så att inte den 
svenska lagstiftningen går utöver vad som följer av EU-förordningen. Men som utredaren 
tydligt redogör för (sid 47ff) är begreppet värdtjänstleverantör centralt. Utredaren redogör 
för hur begreppet används i andra rättsakter och förslag till sådana men som också 
konstateras finns ingen tydlig definition som gör att enskilda aktörer enkelt kan veta om 
de uppfyller kriterierna. I stället redogör utredaren på sid 52 för tjänster som man 
bedömer kan omfattas av förordningen men utredaren konstaterar också att det finns en 
osäkerhet kring vilka aktörer som kommer omfattas. Detta är naturligtvis djupt olyckligt 
och långt ifrån rättssäkert. Givet att detta är en följd av en EU-förordning är det emellertid 
något som inte ensidigt kan läkas från svensk sida utan i stället kommer att bli tydligt först 
genom rättspraxis – ytterst från EU-domstolen. Mot bakgrund av detta är det välkommet 
att utredaren tydligt pekar på behovet av informella kontakter mellan behörig myndighet 
och värdtjänstleverantörerna (sid 89). TechSverige vill i detta sammanhang betona vikten 
av att myndigheten tar sådana kontakter även med andra aktörer, vilka kanske ännu inte 
uppfyller kraven och/eller som inte själva förstått att de uppfyller kraven på att definieras 
som en sådan. 

Vi vill också lyfta fram vikten av att den behöriga myndigheten bedriver ett aktivt 
informationsarbete för att se till att aktörer som kan tänkas falla in inom definitionen av 
värdtjänstleverantör får kunskap om vad det innebär. Avslutningsvis välkomnar vi att 
utredningen tydligt pekar på att besluten ska kunna överklagas till förvaltningsdomstol.  
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