
 

  

 

 

 

    
  

 

Anmälan av tekniska regler till Kommerskollegium 

Detta formulär avser underrättelse enligt 6 § i förordning (1994:2029) om tekniska regler1 

till Kommerskollegium för anmälan av tekniska regler och datalokaliseringskrav.  

Formuläret ska fyllas i elektroniskt och skickas med bilagor till registrator@kommerskollegium.se 

Fyll i ett formulär per föreskriftsförslag. 

Anvisningar till formuläret finns längst bak. 

Om anmälan även ska göras till WTO enligt TBT-avtalet, fyll dessutom i uppgifter om förslaget på engelska i 
angivna rutor. 

Dokument som ska bifogas anmälan: 

☐ Föreskriftsförslag i Wordformat 

☐ Konsekvensutredning i Wordformat 

☐ Andra bakgrundsdokument 

☐ Uppgifter enligt 4 § Kommerskollegiums föreskrifter (KFS 2020:1) om tekniska 

regler (Ska bifogas om anmälan avser kemiska ämnen, preparat eller produkter) 

1. Kontaktuppgifter 

Myndighet: 

Adress: 

Ansvarig handläggare: 

Telefon: 

E-postadress: 

1 Som i Sverige genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om 
ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

                       

2. Föreskriftsförslagets titel 

3. Brådskande skäl 

☐ Ja ☐Nej 

Om ja, ange motivering:  

4. Klausul om ömsesidigt erkännande 

Föreskriftsförslaget innehåller en klausul om ömsesidigt erkännande 

☐Ja ☐ Nej 

Om klausul om ömsesidigt erkännande saknas, motivera varför: 

5. Föreskriftsförslaget innehåller datalokaliseringskrav 

☐Ja ☐Nej 

6. De varor eller e-tjänster som omfattas av föreskriftsförslaget 

7. Föreskriftsförslagets huvudinnehåll 



 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

  

8. Föreskriftsförslagets syfte 

9. Har föreskriften tidigare anmälts till EU-kommissionen?  

☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, ange anmälningsnummer och titel på föreskrifterna: 

10. Föreskriftsförslagets förhållande till EU-rättsakter 

Föreskriften berör ett område där det finns EU-rättsakter / avser en anmälan enligt 
annan EU-rättsakt  

☐  Ja ☐ Nej 

Ange vilka EU-rättsakter:  

Ange vilka bestämmelser som utgör svenska särbestämmelser: 

11. Föreskriftsförslaget har försetts med en hänvisning till direktiv (EU) 2015/1535  

☐Ja ☐ Nej 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. Anmälan av föreskriftsförslaget görs även till WTO 

☐Enligt SPS-avtalet        ☐ Enligt TBT-avtalet   ☐ Föreskriftsförslaget anmäls inte till WTO 

Vid anmälan till WTO enligt TBT-avtalet, var god fyll i följande information på 
engelska. 

Föreskriftsförslagets titel 

Produkter som föreskriftsförslaget omfattar 

Föreskriftsförslagets huvudinnehåll 

Föreskriftsförslagets syfte 



 

 

     
  

 
  

      

    
   

 

 

 
  

      

    
  

 

 

 

                                                 
    

  
 

   
      

 

 

Anvisningar till blanketten 

1. Kontaktuppgifter 

Ange myndighetens namn samt kontaktuppgifter till den handläggare som är ansvarig för ärendet. 

2. Föreskriftsförslagets titel 

Ange föreskriftsförslagets svenska titel. 

3. Brådskande skäl 

Genom 18 § i förordning (1994:2029) om tekniska regler finns det möjlighet att använda ett brådskande 
förfarande för förslag som anmäls med anledning av åtgärder som krävs för att hantera allvarliga och 
oförutsebara händelser.  

Ett brådskande förfarande innebär att det anmälda förslaget inte omfattas av någon frysningsperiod och kan antas 
när anmälan till kommissionen genomförts. Kommissionen rekommenderar dock att ett förslag inte antas förrän 
kommissionen har bekräftat att de godtar det brådskande förfarandet. 

4. Klausul om ömsesidigt erkännande 

En vanlig invändning från kommissionen mot förslag som har anmälts är att det saknas en klausul om ömsesidigt 
erkännande i förslaget. En klausul om ömsesidigt erkännande signalerar att näringsidkare som handlar över 
gränserna inte behöver visa  att de uppfyller likvärdiga krav i både mottagar- och hemlandet.2 

5. Datalokaliseringskrav 

När myndigheter och kommuner tar fram nya datalokaliseringskrav, eller ändringar i befintliga krav, ska de 
anmälas till EU-kommissionen enligt 6 § i förordning (1994:2029) om tekniska regler. Ett datalokaliseringskrav 
reglerar i vilket land data ska lagras. Förfarandet regleras i EU:s dataflödesförordning (EU) 2018/1807. 

6. De varor eller e-tjänster som omfattas av föreskriftsförslaget 

Ange här tydligt vilken typ av vara eller e-tjänst som förslaget reglerar. Ange gärna så specifikt som möjligt 
exempelvis: Fordon: Däckfälgar, larmanordning och växellåda eller E-tjänst: Nätcasino. 

7. Föreskriftsförslagets huvudinnehåll 

Beskriv de huvudsakliga reglerna som föreslås. Här kan även de viktigaste tekniska kraven anges. 

8. Föreskriftsförslagets syfte 

Motivera kort vilket syfte förslaget uppfyller och beskriv om hänsyn har tagits till EU:s generella principer t.ex.  
proportionalitet. 

2 Kommerskollegium rekommenderar att en klausul om ömsesidigt erkännande utformas på följande sätt: Varor 

som lagligen saluförs i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet, eller som har sitt ursprung i 
och som lagligen saluförs i en Eftastat som är part i EES-avtalet förutsätts vara förenliga med denna åtgärd. 
Tillämpningen av denna åtgärd omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 
19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om 
upphävande av förordning (EG) nr 764/2008. 



   
  

 
  

    

  
  

   

   
  

  

  

  

 
  

 

                                                 
   

  

9. Har förslaget tidigare anmälts till EU-kommissionen? 

Om en tidigare version av de tekniska reglerna redan anmälts enligt förordning (1994:2029) om tekniska regler, 
ange då det TRIS-nummer som förslaget mottog vid anmälan samt titeln på föreskrifterna som anmäldes. 

10. Föreskriftsförslagets förhållande till EU-rättsakter 

Ange här tydligt om föreskriften berör ett område där det finns harmoniserade EU-rättsakter (EU-direktiv eller 
EU-förordningar) och ange då vilka rättsakter. Ange också om föreskriftsförslaget även ska anmälas till EU-
kommissionen enligt en annan EU-rättsakt via anmälningsförfarandet enligt direktiv (EU) 2015/1535.3 

Ange även vilka bestämmelser som är svenska särbestämmelser och om de avviker från den harmoniserade EU-
rättsakten, exempelvis om den svenska regleringen föreskriver striktare eller mer omfattande krav än de krav 
som finns i de harmoniserade reglerna. 

11. Föreskriftsförslaget har försetts med en fullständig hänvisning till direktiv (EU) 
2015/1535 

När en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 ska en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där författningen kungörs, detta 
i enlighet med 18 a § i författningssamlingsförordning (1976:725). 

12. Anmälan görs även till WTO 

Ange här om förslaget också ska anmälas till WTO-sekretariatet enligt WTO:s SPS- eller TBT-avtal. EU-
kommissionens rekommendation är att anmälan enligt TBT-avtalet ska göras efter att frysningsperioden i enligt  
14 § i förordning (1994:2029) om tekniska regler löpt ut. 

Om anmälan ska göras enligt TBT-avtalet. Fyll i den efterföljande informationen på engelska på samma vis som 
i punkt 6-8. 

3 Ett så kallat one-stop-shop-förfarande som innebär att en rättsakt som är anmälningspliktig enligt flera EU-
rättsakter endast behöver anmälas till kommissionen genom anmälningsförfarandet i (EU) 2015/1535. 
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