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1. Meldepliktordningen 
EØS-høringsloven1 gjennomfører direktiv 2015/1535 (tidligere 98/34/EF)2 i norsk rett. Loven 

etablerer en meldepliktordning. Denne veilederen inneholder informasjon om meldeplikten og 

de kravene loven stiller. Veilederen forklarer begreper og klargjøre når meldeplikten gjelder og 

i hvilke tilfeller den ikke er aktuell. Til sist omtales virkninger og konsekvenser i de tilfeller 

hvor lovens bestemmelser ikke er overholdt. 

 

Kapittel 6 i loven gjennomfører notifiseringspliktene i tjenestedirektivet, se artiklene 15 nr. 7 og 

39 nr. 5. Det er utarbeidet egen veileder for denne prosedyren  

 

Loven krever at statlige forvaltningsorganer informerer EFTAs overvåkingsorgan om forslag til 

nye tekniske regler, inkludert regler om informasjonssamfunnstjenester. Loven gjelder bare 

særnorske regler. Norsk regelverk som gjennomfører EU-regelverk som er tatt inn i EØS-

avtalen, faller utenfor lovens virkeområde. 

 

Formålet med EØS-høringsloven er å hindre at nasjonale tekniske regler skaper handelshindre 

i strid med EØS-avtalen. I høringsperioden (stillstandsperioden), som er satt til tre måneder har 

EFTAs overvåkingsorgan, Europakommisjonen, EØS-statene3 og Sveits mulighet til å komme 

med kommentarer. Landene kan ikke vedta nye regler som omfattes av loven før 

stillstandsperioden er utløpt. For tilfeller hvor det haster å vedta tekniske regler er det gjort 

enkelte unntak fra stillstandsplikten, se pkt. 3 i veilederen. 

 

Dersom tekniske regler ikke er meldt etter lovens bestemmelser, kan reglene i utgangspunktet 

ikke anvendes eller påberopes overfor borgerne (privatpersoner, bedrifter, organisasjoner mv.). 

Det samme gjelder dersom tekniske regler vedtas før stillstandsperioden er utløpt. Dette er 

nærmere omtalt i pkt. 4 i veilederen. 

 

Meldepliktordningen i praksis 

Loven § 4 fastsetter at forslag til tekniske regler skal sendes til EFTAs overvåkingsorgan. Det 

kan være hensiktsmessig og tidsbesparende å melde forslag til tekniske regler til EFTAs 

overvåkingsorgan samtidig som de sendes på alminnelig nasjonal høring. Dersom det gjøres 

vesentlige endringer etter høringsrunden, må forslaget imidlertid meldes på nytt. I tilfeller hvor 

det forventes omfattende endringer i forslaget etter den alminnelige høringen, kan det derfor 

være hensiktsmessig å avvente meldingen til etter høringen.  

 

All korrespondanse skal skje elektronisk og via Nærings- og fiskeridepartementet til: 

tbt.notifications@nfd.dep.no 

 
1Loven trådte i kraft 1. januar 2005 http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-

20041217-101.html&emne='eøs-høringslov*'& (Ot.prp. nr. 95 (2003-2004)). 
2 Europaparlamentets- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 om en informasjonsprosedyre for tekniske regler og 

regler om informasjonssamfunnstjenester av 9. september 2015. 
3 EUs medlemsstater og EØS/EFTA-statene. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f7a81d49fd504d5db5858cd8dff63016/veiledning---notifisering---eos-horingsloven-kapittel-6.pdf
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20041217-101.html&emne='eøs-høringslov*'&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20041217-101.html&emne='eøs-høringslov*'&
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Meldingens innhold 

• Meldingsskjema 

Meldingen skal sendes i et særskilt meldingsskjema . I skjemaet skal det blant 

annet fremgå hvorfor det er nødvendig å innføre de tekniske reglene, hvilke 

produkter/tjenester som omfattes osv. En nær ere utdyping til enkelte av 

punktene i skjemaet følger i vedlegg til denne veilederen. 

• Forslag til teknisk regel på norsk og engelsk 

Normalt skal hele lov- eller forskriftsteksten legges ved. Dersom 

loven/forskriften er omfattende, og kun en mindre del er relevant, vil det være 

tilstrekkelig å legge ved den relevante delen. Dette forutsetter at det ikke er 

nødvendig å ha tilgang til hele regelverksforslaget for å forstå de delene som 

omfattes av meldeplikten. 

• Eventuelle andre bakgrunnsdokumenter som er nødvendige for å forstå regelen 

• Konsekvensanalyse 

Dersom det er utarbeidet en konsekvensanalyse i forbindelse med 

forberedelsen av utkast til tekniske regler bør denne vedlegges og da helst på 

engelsk. 

• Dersom forslaget begrenser omsetningen eller anvendelsen av et kjemisk stoff, preparat 

eller produkt, skal det sendes inn relevante opplysninger om produktet og tilgjengelige 

opplysninger om erstatningsprodukter, samt en risikovurdering m.m., jf. loven § 5 siste 

ledd. 

• Alle dokumenter skal være i Word-format unntatt meldingsskjemaet som er pdf. 

 

Når EFTAs overvåkingsorgan har mottatt meldingen, får den et meldingsnummer  og en 

utløpsdato (stillstandsdato) for høringen. Nærings- og fiskeridepartementet videreformidler 

informasjonen til ansvarlig etat. 

 

Når stillstandsperioden på tre måneder er utløpt, kan utkastet normalt vedtas.  

 

Dersom EFTAs overvåkingsorgan, Europakommisjonen, en EØS-stat eller Sveits har 

kommentarer, sendes de til Nærings- og fiskeridepartementet. Kommentarene videresendes 

fortløpende til ansvarlig myndighet. Ansvarlig myndighet har ikke plikt til å endre forslaget i 

tråd med kommentarene, men oppfordres til å ta hensyn til dem i den videre forberedelsen av 

regelen. Det er ingen plikt til å besvare en kommentar.  

 

Dersom EFTAs overvåkingsorgan eller et EØS/EFTA medlemsland4 mener at forslaget til regel 

er i strid med EØS-avtalen og utgjør en ulovlig handelshindring, vil de kunne sende en utførlig 

uttalelse. En utførlig uttalelse vil medføre en ytterligere utsettelse av stillstandsperioden med 3 

måneder for utkast til tekniske regler og en måned for utkast til 

informasjonssamfunnstjenester. En utførlig uttalelse må besvares.  

 

Melding av endelig regelverk 

Når tekniske regler som har vært meldt etter reglene i EØS-høringsloven, er trådt i kraft, skal 

kopi av reglene i fulltekst sendes EFTAs overvåkingsorgan via Nærings- og 

fiskeridepartementet. Dette følger av loven § 13.  

 
4 Liechtenstein og Island 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f7a81d49fd504d5db5858cd8dff63016/noti-skjema2015-1535.pdf
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Avgjørelser fra EU-domstolen 

På Europakommisjonens internettsider for meldepliktordningen5 ligger det en oversikt over 

avgjørelser fra EU-domstolen som er relevante for tolkningen av direktiv 2015/1535. Her ligger 

også andre dokumenter som kan være til informasjon og hjelp, inkludert Europakommisjonens 

veileder til direktiv 2015/1535 . I tillegg legges alle meldte tekniske regler fra alle EØS-statene 

ut her. 

 

 

2. Definisjoner 

Teknisk regel  

Begrepet teknisk regel er definert i loven § 3.  En teknisk regel er i lovens forstand tekniske 

spesifikasjoner eller andre krav som må følges for å kunne selge, kjøpe eller bruke et produkt. 

En teknisk regel kan også være krav til informasjonssamfunnstjenester som må følges for å 

kunne yte, omsette, etablere eller bruke slike tjenester.  

 

Loven omfatter bare tekniske regler som gjelder i hele eller en større del av Norge. I tillegg til 

rettslig bindende regler, omfatter loven tekniske regler som faktisk må følges, for å kunne 

bringe et produkt i omsetning eller bruk. Dette omtales gjerne som faktiske påbud.  Med 

faktisk påbud menes blant annet tiltak som påvirker forbruket av produkter eller 

informasjonssamfunnstjenester ved å motivere til å følge bestemte krav. I praksis vil det ofte 

innebære at standarder, som i utgangspunktet er frivillig å benytte, gjøres obligatoriske, for 

eksempel i standardavtaler eller i veiledere. Om faktiske påbud, se særlig loven § 3 nr. 1 annet 

ledd og § 14.  

 

Forbud mot produksjon, import, omsetning eller bruk av et produkt er tekniske regler. Det 

samme gjelder regler som forbyr ytelse, omsetning, etablering eller bruk av en 

informasjonssamfunnstjeneste. 

 

En teknisk spesifikasjon er krav til et produkts egenskaper, herunder betegnelse og emballasje, 

merking og etikettering, bruksegenskaper, prøving og prøvingsmetoder. Krav til produktets 

sammensetning, form, vekt, presentasjon, levetid, energiforbruk m.m. vil kunne omfattes av 

begrepet. 

 

Når det gjelder produkter beregnet på konsum, dyrefôr og legemidler regnes også regler og 

krav til fremstillingsmetoder og prosesser som tekniske spesifikasjoner. For andre varer vil 

dette kun gjelde hvis metodene og prosessene påvirker varens egenskaper.  

 

Europakommisjonen har uttalt at dersom det stilles tekniske krav til et produkt som omsettes, 

er det uten betydning om en betaler for å motta det eller for å bli kvitt det. Et eksempel er slam 

eller vann som mot betaling sprøytes ut over landbruksarealer. 

 

 

 

 

 

 
5 http://ec.europa.eu/enterprise/tris/en/ 
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Eksempler på tekniske regler: 

• Merking som har til formål å opplyse om et produkts miljøvirkning 

• Regler som fastsetter grenseverdier for konsentrasjon av et stoff i miljøet (luft, vann 

m.v.), forutsatt at det kan påvises å ha en virkning på produktet  

• Regler om forbud mot bruk eller omsetning  

• Produksjonsbetingelser som påvirker omsetningen av produktet 

 

Andre krav som omfattes av lovens definisjon av tekniske regler er i § 3 nr. 3. Dette er krav som 

ikke er tekniske spesifikasjoner, men som påvirker produktets levetid etter at det er satt på 

markedet. Bestemmelser for hvordan produktet skal brukes, at det skal resirkuleres eller 

gjenbrukes er eksempler på andre krav som utgjør tekniske regler. Slike andre krav anses 

imidlertid som tekniske regler, hvis de i betydelig grad påvirker produktets sammensetning, 

egenskaper eller omsetning. 

 

Eksempel: Dersom det stilles krav til at emballasjen til en vare skal bære etikett eller på annen 

måte merkes for å kunne returneres til forretningen, vil dette være meldepliktig6. 

 

Produkt 

Produkt er i loven § 3 nr. 4 definert som ”industriprodukter og landbruksprodukter som 

omfattes av EØS-avtalen”. Begrepet ”produkt” skal tolkes vidt. Så sant det kan kjøpes og selges, 

er det å anse som et produkt7. For eksempel er avfall å betrakte som et produkt8. Som 

utgangspunkt vises det til fysiske objekter, men eksempelvis er også energi i form av 

elektrisitet å anse som et produkt9. 

Landbruksprodukter som omfattes av EØS-avtalen og dermed EØS-høringsloven, finnes i:  

• protokoll 3 om bearbeidede landbruksvarer jf. artikkel 8 nr. 3 bokstav b 

• protokoll 47 om vin 

• vedlegg I om veterinære og plantesanitære forhold jf. artikkel 17 

• vedlegg II kapittel XII om næringsmidler 

• vedlegg II kapittel XXVII om alkoholsterke drikker 

 

Industriprodukter som benyttes i fiskerisektoren omfattes kun i den grad de aktuelle tekniske 

reglene ikke er å anse som ressursforvaltningsbestemmelser, herunder fiskerireguleringer. I 

fiskerisektoren utformes gjerne slike reguleringsbestemmelser som krav til utstyr, f.eks. regler 

om maskevidde for garn for å hindre fangst av småfisk eller sorteringsrist i reketrål.  

 

Informasjonssamfunnstjenester 

En informasjonssamfunnstjeneste er en tjeneste som vanligvis utøves mot vederlag, og som 

formidles elektronisk, over avstand og etter individuell anmodning fra mottaker av tjenesten10. 

 

 
6
Se EU-domstolens avgjørelse av 6. juni 2002 i sak C-159/00 Sapod Audic mot Eco Emballages SA. 

7 Sak C – 7/68 Kommisjonen mot Italia 
8 Sak C – 2/90 Kommisjonen mot Belgia (Vallonsk avtall) 
9 Blant annet sak C – 159/94 Kommisjonen mot Frankrike 
10 I vedlegg I og II til direktiv 2015/1535 er det gitt noen eksempler på tjenester som faller innenfor og utenfor 

definisjonen. 
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Vederlagsfrie ytelser fra det offentlige, f.eks. utdanning, omfattes ikke. Imidlertid omfattes 

tjenester som ytes uten vederlag for mottakeren, såfremt tjenesten utgjør en økonomisk 

virksomhet. Markedsføring over internett er et eksempel på dette. 

 

”Over avstand” vil si at partene (tjenesteyter og mottaker) ikke er til stede samtidig. Begrepet 

kommer fra ”fjernkommunikasjonsmetode” i fjernsalgsdirektivet11.  

 

”Formidles elektronisk” betyr at tjenesten sendes fra avsenderstedet og mottas på 

bestemmelsesstedet ved hjelp av elektronisk behandling, for eksempel ved bruk av nett- eller 

radiooverføring.  

 

”På individuell anmodning fra en tjenestemottaker” utelukker kringkasting til en ubestemt krets 

over radio eller fjernsyn12. Derimot omfatter dette tjenester av typen video på forespørsel 

(”video-on-demand”). 

 

Eksempler på regler som regulerer eller setter krav til informasjonssamfunnstjenester er: 

• Regler som setter betingelser for oppstart av virksomhet ved f.eks. krav om å ha lisens 

• Regler for drift av virksomhet ved f.eks. forbud mot reklame eller annonsering 

• Regler som gjelder utøver av tjenesten ved f.eks. krav til erfaring som on-line 

skattekonsulent 

 

 

3. Unntak fra meldeplikten 
 

Saklig og stedlig virkeområde 

Loven § 2 fastsetter alle unntakene fra plikten til å melde utkast til tekniske regler til EFTAs 

overvåkingsorgan. 

 

Gjennomføring av harmoniserte EØS-bestemmelser (første ledd bokstav a).  

Når EØS-statene innfører felles regler gjennom direktiver eller forordninger, fjernes ulikheter i 

nasjonale regelverk, og tekniske handelshindringer unngås. I slike tilfeller er det ikke 

nødvendig å sende reglene på EØS-høring. Unntaket forutsetter at forordningen eller direktivet 

gjennomføres i norsk rett uten nasjonale tilpasninger. Unntaket er tolket svært strengt av EU-

domstolen, som bl.a. har uttalt at dersom de tekniske reglene åpner for et eget spillerom eller 

skjønn, vil de ikke kunne omfattes av unntaket, jf. sak C-390/99 (Canal Satellite Digital).  

 

Anvendelse av beskyttelsesklausuler (første ledd bokstav b).  

Dersom et forslag til teknisk regel inneholder en beskyttelsesklausul, som er fastsatt i bindende 

rettsakter i EØS-avtalen, er forslaget unntatt meldeplikten.  En del direktiver (bl.a. direktivene 

etter såkalt «ny metode») har beskyttelsesklausuler som muliggjør unntak fra hele eller deler 

av det aktuelle direktivet. Den tekniske regelen kan i slike tilfeller meldes etter 

gjennomføringsregelverket for det gjeldende direktivet. 

  

 
11 Direktiv 97/7 ble gjennomført i norsk rett ved lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett 

mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 6 bokstav b 
12 som definert i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting §1-1 første ledd 
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Gjennomføring av avgjørelse fra EFTA-domstolen eller EU-domstolen (første ledd 

bokstav c).  

Tekniske regler som utelukkende gjennomfører en dom fra EFTA-domstolen eller EU-

domstolen, trenger ikke meldes.  

 

Endring etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan (første ledd bokstav d).  

Endring av en teknisk regel i samsvar med en anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan er 

unntatt fra meldeplikten.  

 

Oppfylling av internasjonale avtaler (første ledd bokstav e).  

Tekniske regler som har til formål å oppfylle forpliktelser i internasjonale avtaler er unntatt fra 

meldeplikten, ettersom de i prinsippet verken skaper handelshindringer for varer eller 

hindringer for fri bevegelighet eller etableringsadgang for informasjonssamfunnstjenester. 

Avtalene kan ikke åpne for nasjonale tilpasninger ved gjennomføring av avtalene. I tilfeller med 

nasjonale tilpasninger, skal disse meldes inn til EFTAs overvåkingsorgan.  

 

Regler om produkter innenfor landbruks- og fiskerisektoren (første ledd bokstav 

f).  

Myndighetene er ikke forpliktet til å melde tekniske regler innenfor landbruks- og 

fiskerisektoren, så lenge reglene gjelder produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen. 

 

Anvendelse av RAPEX-meldinger (første ledd bokstav g).  

Forslag til tekniske regler som er meldt til EFTAs overvåkingsorgan gjennom meldesystemet 

for forbrukerprodukter som utgjør en alvorlig risiko (RAPEX), unntas (direktiv 2001/95/EF 

artikkel 12 nr. 1).  

 

Regler om investeringstjenester (annet ledd).  

For hurtig å kunne regulere finansielle markeder der situasjonen kan skifte raskt og 

uforutsigbart, er det gjort unntak for dette. Det gjelder blant annet regler som vedtas for 

investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer, og regler som vedtas for markeder eller 

organer som utfører oppgaver i forbindelse med oppgjør. 

Unntak fra stillstandsperioden 

Loven § 7 inneholder et unntak fra stillstandsplikten i § 6. Bestemmelsen lemper imidlertid ikke 

på meldingskravene etter §§ 4 og 5 eller kravet i § 13 om at endelig tekst må sendes til EFTAs 

overvåkingsorgan.  

 

Unntak fra stillstandsplikten kan begrunnes i hensyn som blant annet vern av folkehelsen, dyrs 

helse eller plantelivet samt offentlig sikkerhet og orden.  

 

Bestemmelsen stiller krav om at situasjonen må være alvorlig og uforutsigbar. Med 

«uforutsigbar situasjon» menes noe som er uventet eller har skjedd plutselig, og hvor normale 

tiltak ikke er tilstrekkelige, samt at en tre måneders stillstandsperiode ikke lar seg 

gjennomføre. Eksempler kan være oppdagelse av munn- og klovsyke eller farlige stoffer som 

kan ødelegge drikkevann.  

 

Regler for finansielle tjenester som omtales i annet ledd er tjenester, som ikke kun er en 

gjennomføring av EØS-rettsakter, jf. lovforslaget § 2 første ledd bokstav a. Her er vilkåret bare 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?301l0095
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at situasjonen skal være alvorlig, ikke at den også må være uforutsigbar. Slike regler kan være 

nødvendige i forbindelse med vern av sikkerhet og integritet til det økonomiske systemet, og 

særlig vern av innskytere, investorer og forsikrede. 

 

Bruk av unntaksbestemmelsene skal være begrenset. og når de benyttes, skal årsakene til det 

være godt begrunnet. Ifølge bestemmelsens tredje ledd, skal forslag til regler fremdeles meldes 

på vanlig måte etter kapittel II. I meldingen til EFTAs overvåkningsorgan er det viktig å gjøre 

rede for hvor uforutsigbar og alvorlig situasjonen er, og om det er nødvendig å avverge den 

umiddelbart. 

 

EFTAs overvåkingsorgan kan alltid prøve om de aktuelle bestemmelsene utgjør en ulovlig 

handelshindring.  

 

Etter § 8 unntas regler om økonomiske tiltak som påvirker forbruket av produkter eller 

informasjonssamfunnstjenester, ved å oppmuntre til at de samme reglene overholdes. Disse 

reglene er unntatt, fordi de gjennomfører politikk ved å påvirke forbrukernes adferd samtidig 

som reglene ivaretar miljø- og forbrukerhensyn. 

 

 

4. Rettsvirkninger ved brudd på loven 
Brudd på meldeplikten etter kapittel II og III medfører i visse tilfeller at ikke-meldte tekniske 

regler blir uanvendelige eller ikke kan påberopes overfor den enkelte, jf. loven § 9. 

Bestemmelsen bygger på EU-domstolens praksis om rettsvirkninger av at krav i direktiv 98/34 

ikke blir overholdt (EU-domstolens avgjørelse i CIA/Securitel-saken13). 

 

Det samme gjelder dersom stillstandsplikten ikke er overholdt14. Uttrykket «anvendes eller 

påberopes» skal, i samsvar med EU-domstolens praksis, dekke pålegg fra det offentlige, 

avtaleforhold mellom private og det offentlige og avtaler mellom private parter. Begrepet «den 

enkelte» dekker således privatpersoner, foretak, organisasjoner m.v. Bestemmelsen hindrer 

ikke partene i en avtale å særskilt fastsette at en umeldt regel skal gjelde i avtaleforholdet, på 

samme måte som en avtale kan henvise til et forslag til tekniske regler som ennå ikke er 

vedtatt.  

 

Brudd på meldeplikten eller stillstandsplikten medfører ikke automatisk at de ikke-meldte 

tekniske reglene blir uanvendelige. I samsvar med EU-domstolens praksis (Lemmenssaken15) 

må det foreligge en eller annen form for hindring av fri bevegelighet av varer og 

informasjonssamfunnstjenester. Når det gjelder hindringer for produksjon, import, omsetning 

eller bruk av et produkt i henhold til bokstav a, vises det til definisjonene, jf. § 3. Begrepet 

«omsetning» dekker både reklame og salg. 

 
13 Dom av 30. april 1996 i sak C 194/94, prejudisiell avgjørelse i saken CIA Security International 

SA mot Signalson SA, Securitel SPRL (Tribunal de Commerce de Liège, Belgien) 
14 Dom av 26. september 2000 i sak C -443/98, Unilever Italia, premiss 52 
15 Dom av 16. juni 1998 i sak C -226/97, Lemmens, premiss 35 
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Stadfestelse 

Dersom en teknisk regel er vedtatt uten at reglene om meldeplikt og stillstandsplikt er 

overholdt, må regelen umiddelbart meldes til EFTAs overvåkingsorgan på samme måte som 

utkast til regel. Dette gjelder uavhengig av om regelen er trådt i kraft eller ikke.  

 

Regelen skal senere stadfestes. Reglene om stadfestelse følger ikke av direktiv 98/34, og 

gjelder særskilt i Norge, jf. loven § 10. Det stilles to krav for at stadfestelsesprosedyren kan 

benyttes:  

1. Et identisk utkast må ha vært på høring, og stillstandsperioden må ha løpt ut.  

2. Den tekniske regelen må forbli uendret, dvs. at den ikke skal endres på grunn av 

mottatte kommentarer eller av annen grunn.  

 

Dersom stadfestelsesprosedyren benyttes, må dette kunngjøres i Norsk Lovtidend (§ 11).  

Kunngjøringen skal opplyse om at et tilsvarende utkast er sendt EFTAs overvåkingsorgan i 

henhold til EØS-høringsloven, dvs. at stadfestelsesprosedyre er satt i gang, jf. loven § 11 første 

ledd. Senere må selve stadfestelsen kunngjøres, jf. loven § 11 annet ledd. 

 

Kunngjøring av stadfestelsesprosedyren innebærer at det vil være kjent at en teknisk regel kan 

være uanvendelig eller ikke kan påberopes. Myndigheten som har sendt melding til EFTAs 

overvåkingsorgan etter § 10 første ledd, er også ansvarlig for kunngjøringen i Norsk Lovtidend.  

 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at stadfestelsesprosedyren kun vil rette opp i 

rettsvirkningene til de aktuelle tekniske reglenes fremtidige rettsvirkninger. I perioden fra 

regelen ble fastsatt til selve stadfestelsen vil regelen fremdeles kunne være uanvendelig. 

 

Dersom det viser seg å være behov for å gjøre endringer i den tekniske regelen, må vanlig 

prosedyre etter kravene i bl.a. forvaltningsloven og utredningsinstruksen følges. Tekniske 

regler som er vedtatt ved lov stadfestes av Kongen. Tekniske regler som er vedtatt i forskrift, 

stadfestes av organet som har vedtatt forskriften. 
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Vedlegg: Praktisk veiledning til utfylling av skjema 
 

Skjemaet som skal medfølge utkast til regler, er i pdf-format og inneholder ruter for å krysse av, 

samt nedtrekksruter med valgmuligheter. I tillegg til veiledningen i selve skjemaet, følger en 

utdyping av enkelte punkter nedenfor. Klikk her for å åpne meldeskjemaet.  

 

Vennligst husk at skjemaet må fylles ut på engelsk.  

 

3A. Ansvarlig etat for prosedyren 

 Her oppgis kontaktpunkt for Norge: Ministry of Trade, Industry and Fisheries, 

Department for Trade Policy; P.O. Box 8090 Dep; 0032 Oslo.  

 

3B. Ansvarlig etat for utarbeidet utkast 

 Navn og adresse på ansvarlig myndighet som står bak det utarbeidede utkastet. 

 

7. Notifikasjon i henhold til en annen EU-rettsakt 

 Dersom meldingen også vil bli meldt i etter en annen EU-rettsakt, skal det angis under 

dette punktet. Det gjøres ved å hake av den relevante rettsakten eller eventuelt føre den 

inn selv (listen over rettsakter er ikke uttømmende). 

 

10. Referansedokumenter og bakgrunnsdokumenter 

Dersom meldingen er et utkast til forskrift, kan det være bakgrunnsdokumentet er loven 

den hjemles i. Dette vil kun være der det er nødvendig å se de to i sammenheng. Om det 

kun er ett kapittel i en lov som meldes vil hele loven utgjøre bakgrunnsdokumentet og det 

samme gjelder ved endring i en forskrift. Hvis det ikke finnes bakgrunnsdokument 

krysser man av for dette. 

 

 Hvis et utkast til teknisk regel tar sikte på å begrense markedsføringen eller anvendelsen 

av et kjemisk stoff, preparat eller et produkt av hensyn til folkehelsen eller vern av 

forbrukerne eller miljøet spesielt, kreves det ytterligere opplysninger. Meldingen skal i 

slike tilfeller også inneholde et sammendrag av eller henvisning til relevante opplysninger 

om det aktuelle stoffet, preparatet eller produktet. Meldingen skal angi hvilke virkninger 

regelen ventes å ha på folkehelsen, for forbrukervernet og miljøet samt en 

risikovurdering. Der det er hensiktsmessig, skal risikovurderingen foretas i samsvar med 

de generelle prinsippene for risikovurdering av kjemiske stoffer som er nevnt i forskrift 4. 

mai 1995 nr. 460 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer artikkel 10 

nr. 4 eller i forskrift 1. juli 1996 nr. 715 om forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer § 4 

fjerde ledd. 

 

16. TBT- og SPS-aspektet 

Dette punktet refererer seg til WTO-avtalen om tekniske handelshindringer og SPS 

(avtalen om sunnhets- og plantesunnhetsforanstaltninger) som inneholder tilsvarende 

notifikasjonsprosedyrer. 

 

 Etter å ha mottatt notifikasjonen laster EFTAs overvåkingsorgan meldingen med vedlegg 

inn i databasen og meldingen får et notifikasjonsnummer (pkt. 4). Meldingen går dermed 

til Europakommisjonen og alle medlemsstatene.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/f7a81d49fd504d5db5858cd8dff63016/noti-skjema2015-1535.pdf

