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      KFS 2020:1 
Utkom från trycket den 

14 september 2020 

Kommerskollegiums föreskrifter (2020:1)  
om tekniska regler; 
 
beslutade den 1 juli 2020. 

Kommerskollegium föreskriver följande med stöd av 20 § förordning (1994:2029) om tekniska 
regler. 
 
Tillämpningsområde 
 
1 § Denna föreskrift gäller för myndigheters underrättelse av Kommerskollegium enligt 6 § 
förordning (1994:2029) om tekniska regler.  
 
Underrättelsens innehåll 
 
2 § En myndighets underrättelse av Kommerskollegium enligt 6 § förordning (1994:2029) om 
tekniska regler ska innehålla uppgift om; 
 
1. titel på den tekniska regeln,  
 
2 a. vilka varor den tekniska regeln avser,  
 
2 b. vilka av informationssamhällets tjänster den tekniska regeln avser,  
 
2 c. vilka datalokaliseringskrav den tekniska regeln avser,   
 
3. uppgift om hur den tekniska regeln förhåller sig till bindande unionsrättsakter, och 
 
4. uppgift om huruvida den tekniska regeln ska anmälas enligt Världshandelsorganisationens 
(WTO) avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) eller avtalet om sanitära och fytosanitära 
åtgärder (SPS-avtalet). 
 
Underrättelsen ska också innehålla en sammanfattning av den tekniska regelns innehåll och en 
beskrivning av den tekniska regelns syfte. 
 
Om den tekniska regeln ska anmälas enligt punkt 4 ska sammanfattning och beskrivning samt 
information enligt punkt 1 och 2 a ges in på engelska.  
 



3 § Om avsikten med en teknisk regel framförallt är att begränsa avsättningen eller användningen 
av ett kemiskt ämne, ett preparat eller en produkt av hänsyn till folkhälsan eller av konsument- eller 
miljöskyddshänsyn, ska en underrättelse också; 
 
1. innehålla antingen en sammanfattning av eller hänvisning till relevanta uppgifter om ämnet, 
preparatet eller produkten och om kända och tillgängliga ersättningsprodukter, om sådana uppgifter 
finns och 
 
2. ange vilka effekter åtgärden förväntas ha på folkhälsan och konsument och miljöskyddet. 
Underrättelsen ska också innehålla en riskanalys i enlighet med de principer som fastställts i 
tillämpliga delar av avsnitt II.3 i bilaga XV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1907/2006.1  
 
4 § Till en underrättelse ska myndigheten bifoga en konsekvensutredning enligt förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Även tillgängliga uppgifter om regelns 
förväntade effekt på handeln med berörda varor eller tjänster ska bifogas.  
 
5 §  Vad som föreskrivits i 2-4 §§ gäller även för underrättelse om sådant brådskande beslut som 
avses i 18 § förordning (1994:2029) om tekniska regler. Av sådan underrättelse ska framgå de skäl 
som föranleder det brådskande beslutet, särskilt vad avser oförutsebarheten och allvaret i den fara 
som myndigheten avser förhindra samt nödvändigheten av omedelbara åtgärder. 
 
Underrättelse om antagen föreskrift  
 
6 § En myndighet ska, i enlighet med 9 § förordning (1994:2029) om tekniska regler, så snart beslut 
har fattats, underrätta Kommerskollegium om antagen föreskrift genom att den elektroniskt sänds 
till Kommerskollegium. 
 
 
 
Denna författning träder i kraft den 14 september 2020. Kommerskollegiums föreskrifter om 
tekniska regler KFS 2008:1, KFS 2011:1 och KFS 2016:1 upphör därmed att gälla. 
 
 
PERNILLA TRÄGÅRDH   
 

Felinda Wennerberg      
 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens Direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 
2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1). 
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