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Remiss av EU-rättsakt COM(201?) 256: Förslag till förordning
om en digital portal
Boverket har avgränsat yttrandet
myndighetens verksamhetområde.

till att omfatta det förslag som ligger närmast

Boverket är positiv till förslaget till förordningen om en digital portal. Boverket
anser att utveckling av digitala tjänster underlättar den fria rörligheten på den
inre marknaden. Boverket konstaterar dock att viss information och digitala
tjänster kommer att behöva anpassas, exempelvis genom översättning. Boverket har svårt att överblicka vilka konsekvenser den föreslagna förordningen får
gällande uppbyggnad och förvaltning för verket.

Allmänna synpunkter
En allmän synpunkt är att en tydligare definition av begreppet "tjänst" och dess
omfattning skulle gagna tolkningen av förordningen. Ä ven andra begrepp är
otydliga, exempelvis "bevis" i artikel 12.
En viktig frågeställning är hur information och länkar hålls uppdaterade i
portalen samt hur man bygger vidare på redan existerande webbingångar som
exempelvis "Ditt Europa".

Kontaktpunkten tör byggprodukter
Bilaga III hänvisar till befintliga tjänster, inklusive kontaktpunkter
för byggprodukter. Den svenska kontaktpunkten
för byggprodukter administreras av
Boverket. Kontaktpunkten
nås via Boverkets webbplats och via EUkommissionens
webbplats för byggprodukter
som länkar dit. Syftet är att upplysa om vilken produktinformation
som ska följa med byggprodukter när de
säljs i Sverige. Informationen finns på både svenska och engelska, och frågor
ställs till Boverket genom ett webbfonnulär
alternativt via en särskild e-postadress. Enligt Boverkets bedömning motsvarar dagens tjänst de förväntningar
som ställs genom förordningsförslagets
artikel 9. Den nya förordningen
bedöms inte medföra några förändringar i arbetet.
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Validering av yrkeskvalifikationer
Boverket bedömer att informationen om validering av yrkeskvalifikationer
berörs av förslaget. Denna information finns i dag endast på svenska och behöver översättas till ett av de större språken inom EU. Om betyg, intyg med mera
ska hanteras enligt engångsprincipen,
behöver Boverket utarbeta rutiner för
detta.

Boverkets digitala tjänster för stöd och bidrag
Om begreppet "bedriva affärsverksamhet"
anses inbegripa allt som har med
affärsverksamhet
att göra så omfattas Boverkets e-tjänster för stöd och bidrag
eftersom ett företag i ett annat land som utför en stödberättigad åtgärd i
Sverige, till exempel bygga bostäder, har rätt att söka statligt stöd för detta.
Konsekvenserna
för Boverkets del blir främst att anpassa de digitala tjänsterna
till ytterligare ett språk.

Ä ven Boverkets register över energideklarerade

byggnader kan beröras, eftersom utländska experter i dag måste registreras manuellt. Information om
svenska certifierade experter överförs till Boverkets system av certifieringsorganen.

Språk
Syftet med portalen är att underlätta för EU-medborgare
att få tillgång till information och i vissa fall hjälptjänster. A v förslaget framgår att informationen
ska ges på minst två EU-språk. Beroende på vilket andrahandsspråk
som dominerar i olika medlemsstater kan deras språkval bli mer eller mindre begränsande. För svensk del gäller engelska som primärt andrahandsspråk, varför det
blir begränsade för svenskar om andra medlemsstater väljer annat språk.

Ny webbplats
Upplysningsvis

har Boverket i juli 2017 fått ett uppdrag av regeringen

bygga upp och förvalta en webbplats
och byggföretag

med information

för utländska

om de svenska bostads- och byggmarknaderna.

att göras med beaktande

av den föreslagna

att

byggherrar

Det kommer

digitala portalen.

I detta ärende har stf generaldirektör
Susann Bard beslutat. Utredare Ulrika
Wilke har varit föredragande. I den slutliga handläggningen
har också avdelningschef Göran Persson, stf. rättschef Anette Martinsson Lindsten, enhetschef
Birgitta Frejd, tf. enhetschef Carl-Magnus Oredsson, utredare Sara Elfving,
utredare Fredrik Olsson, utredare Sara Birkestedt och utredare Maria Rydqvist
deltagit.
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