
 

Notifisering i henhold til EØS-høringsloven kapittel 6 – Meldeplikt 

for krav til tjenestevirksomhet.  
 

EØS-høringsloven kapittel 6 gjennomfører notifiseringspliktene i tjenestedirektivet 

artiklene 15 nr. 7 og 39 nr. 5. Kapittelet har samme virkeområde som tjenesteloven, jf. EØS-

høringsloven § 16. Dette innebærer at tjenesteloven §§ 1 til 4 vil gjelde for EØS-

høringsloven kapittel 6. De andre bestemmelsene i EØS-høringsloven gjelder ikke for 

kapittel 6. Se nærmere om notifiseringsplikten i Ot.prp. nr. 70 (2008-2009) s. 165-167.  

 

Alle notifiseringer skal inneholde det foreslåtte kravet på norsk og på engelsk. I motsetning 

til annen notifisering i henhold til EØS-høringsloven er det ikke noen stillstandsperiode ved 

notifisering i henhold til kapittel 6. Notifiserte krav kan altså tre i kraft umiddelbart. 

Notifiseringer/meldinger sendes ved å benytte indre markeds informasjonssystem (IMI). 

For å benytte IMI må man ha tilgang. Mangler du dette kontakt: imi@nhd.dep.no. For 

ytterligere informasjon om IMI se denne nettsiden. 

  

Notifiseringsplikten i henhold til EØS-høringsloven kapittel 6 er todelt. § 17 gjelder for 

nærmere bestemte typer av regler, og gjennomfører tjenestedirektivet artikkel 15 nr. 7 jf. 

nr. 2. § 18 gjelder for regler som kan gjøres gjeldende overfor tjenesteytere fra andre EØS-

stater, og gjennomfører tjenestedirektivet artikkel 39 nr. 5 jf. artikkel 16.  

 

Notifiseringspliktene er noe forskjellige når det gjelder angivelse av bestemmelse, 

virkeområde og begrunnelser.  

 

Notifisering i henhold til § 17 – type A - etablerte tjenesteytere  

Notifisering i henhold til § 17 gjelder for bestemte krav til tjenesteytere eller deres 

virksomhet. Forutsetningen er at kravet gjelder for en tjenestevirksomhet som omfattes av 

tjenesteloven. Se nærmere om lovens virkeområde i Ot. prp. nr. 70 (2008-2009) s. 130-133. 

Notifiseringsplikten gjelder for følgende krav:  

 

- Territoriale eller kvantitative restriksjoner.  

- Krav om at tjenesteyter skal ha en bestemt juridisk form omfattes av meldeplikten.  

- Krav knyttet til et foretaks aksjekapital.  

- Krav om at en tjeneste bare kan ytes av et bestemt yrke.  

- Krav om at en tjenesteyter skal ha et minste antall ansatte.  

- Krav om minstepriser eller høyeste priser for en tjeneste.  

- Krav om at en tjenesteyter må yte andre tjenester sammen med hovedytelsen.  
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En notifiseringsmelding skal godtgjøre at det foreslåtte kravet ikke innebærer direkte eller 

indirekte forskjellsbehandling basert på tjenesteyteres nasjonalitet eller etableringsstat, er 

begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn, og er forholdsmessig jf. § 17 annet ledd. I 

tillegg skal det i henhold til Form A punkt 9 angis om de aktuelle kravene er nødvendige 

for å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk interesse. Dette punktet har bakgrunn i 

tjenestedirektivet artikkel 15 nr. 4, se Ot. prp. nr. 70 (2008-2009) avsnitt 7.3.2.  

 

Notifisering i henhold til § 18 – type B - grensekryssende tjenesteytere og 

tjenesteytelser  

Notifisering i henhold til § 18 gjelder for krav som kan gjøres gjeldende overfor en 

tjenesteyter fra en annen EØS-stat i henhold til tjenesteloven § 16, altså krav til midlertidige 

tjenesteytere og tjenesteytelser.  

 

Som for notifisering i henhold til EØS-høringsloven § 17 er det her en forutsetning at kravet 

gjelder for en tjenestevirksomhet som omfattes av loven. I tillegg må det vurderes om noen 

av unntakene i tjenesteloven § 17 kommer til anvendelse. For nærmere beskrivelse av disse 

bestemmelsene, se Ot.prp. nr 70 (2008-2009) avsnittene 8.3 og 8.4 og merknadene til 

tjenesteloven §§ 16 og 17 på s. 148-152.  

 

Notifiseringen skal godtgjøre at det foreslåtte kravet ikke innebærer direkte eller indirekte 

forskjellsbehandling basert på tjenesteyteres nasjonalitet eller etableringsstat, er begrunnet 

ut fra et av de fire hensynene offentlig orden og sikkerhet, folkehelsen eller miljøvern, og at 

det er forholdsmessig.  

 

Dersom kravet som skal notifiseres i henhold til § 18 også skal notifiseres i henhold til § 17, kan 

man krysse av for dette. Forutsetningen for dette er at kravet er begrunnet i et av de fire 

hensynene angitt i § 18 annet ledd bokstav b). Dersom man ønsker å begrunne et § 17-krav i andre 

tvingende, allmenne hensyn, må det fylles ut et eget Form A for den notifikasjonen. 


