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Transportstyrelsens föreskrifter 
om utseende och anmälan av organisation för 
Transportstyrelsens räkning som teknisk tjänst; 
(konsoliderad elektronisk utgåva) 

beslutade den 10 mars 2010. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2021:33. 

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför 
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 
 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser för den som vill bli utsedd 
och anmäld som teknisk tjänst för ECE-reglementen, nedan kallad rättsakt, 
för Transportstyrelsens räkning inom fordonsområdet enligt fordonsförord-
ningen (2009:211). Med provning avses i dessa föreskrifter även verksam-
heter som rör kontroll av tillverkningsprocesser. (TSFS 2021:33) 

2 § Dessa föreskrifter gäller för den som utför eller övervakar provningar 
enligt de i Sverige antagna FN/ECE reglementen som är fogade till den 
reviderade överenskommelsen av år 1958, inom Förenta nationernas eko-
nomiska kommission för Europa. (TSFS 2021:33) 

2 kap. Ansökan om att bli utsedd och anmäld som teknisk tjänst 

1 § En ansökan om att bli utsedd och anmäld som teknisk tjänst för 
Transportstyrelsens räkning ska göras till Transportstyrelsen och innehålla 
följande: 
1. Allmän beskrivning av organisationen, inklusive bolagsenhet, namn, 
adresser, rättslig status, samt personella och tekniska resurser. Namn, adress 
och elektronisk adress på för verksamheten ansvariga personer. 
2. Allmän information om den tekniska tjänsten, till exempel dess 
verksamhet, ställning i en eventuellt större bolagsenhet och adresser till alla 
dess anläggningar som ska omfattas av utnämningen. 
3. En överenskommelse om att uppfylla kraven för att utses och den 
tekniska tjänstens andra åligganden enligt de berörda rättsakterna. 
4. En beskrivning av de tjänster för bedömning av överensstämmelse som 
den tekniska tjänsten utför inom ramen för de tillämpliga rättsakterna och en 
förteckning över de rättsakter för vilka den tekniska tjänsten ansöker om att 
utses, inklusive eventuella begränsningar i kompetensen. 
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5. I förekommande fall en bedömningsrapport enligt 7 kap. 6 § 
fordonsförordningen (2009:211). 
6. I förekommande fall ett ackrediteringsintyg enligt 7 kap. 4 § 
fordonsförordningen. 

3 kap. Krav på den tekniska tjänsten 

1 § Samtliga rapporter och resultat från provningar, övervakningar och 
kontroller med mera ska redovisas mot indelningen i rättsakten. 

2 § Den tekniska tjänsten kan ingå i en eller flera av de kategorier som 
anges i 3 och 4 §§. 

3 § Den tekniska tjänsten ska vid verksamhet som rör provning 
uppfylla minst en av följande standarder: 

1. Kategori A (provningar som genomförs i egna lokaler): 
SS-EN ISO/IEC 17025:2005 om allmänna kompetenskrav för provnings- 
och kalibreringslaboratorier. En teknisk tjänst utnämnd för verksamhet inom 
denna kategori ska vara ett laboratorium som är oberoende från tillverkaren 
och får utföra eller övervaka de provningar som avses i de rättsakter för 
vilka den har utnämnts i egna eller en tillverkares lokaler. 

2. Kategori B (övervakning av provningar som utförs i tillverkarens eller 
i en tredje parts lokaler): 
SS-EN ISO/IEC 17020:2005 om allmänna krav på verksamhet hos olika 
typer av organisationer som utför kontroll. Den tekniska tjänsten ska innan 
den övervakar en eventuell provning i en tillverkares eller en tredje parts 
lokaler kontrollera att provningsanläggningarna och mätinstrumenten 
uppfyller de relevanta kraven enligt den standard som avses i 1. Den 
tekniska tjänsten ska uppfylla det krav på oberoende som gäller för 
kontrollorgan typ A enligt standarden. 

4 § Den tekniska tjänsten ska vid verksamhet som rör kontroll av 
tillverkningsprocess uppfylla minst en av följande standarder: 

1. Kategori C (förfarande för den inledande bedömningen och 
övervakning av tillverkarens kvalitetsstyrningssystem): 
SS-EN ISO/IEC 17021:2006 om krav på organ som reviderar och certifierar 
ledningssystem. Den tekniska tjänsten ska vara oberoende av tillverkaren. 

2. Kategori D (kontroll eller provning av produktionsexemplar eller 
övervakning av kontrollen eller provningen av produktionsexemplar): 
SS-EN ISO/IEC 17020:2005 om allmänna krav på verksamhet hos olika 
typer av organisationer som utför kontroll. Den tekniska tjänsten ska 
uppfylla det krav på oberoende som gäller för kontrollorgan typ A, B eller C 
enligt standarden. 

5 § En teknisk tjänst enligt kategori A eller B utses normalt mot en hel 
rättsakt. Om rättsakten innehåller olika typer av prov till exempel en 
komponentdel och en installationsdel kan en teknisk tjänst utses på 
respektive del av rättsakt. Provomfattningen som den tekniska tjänsten utses 
för ska kunna leda till ett typgodkännande. Om alternativa 
provningsmetoder finns för objekt ska dessa metoder kunna erbjudas. 
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6 § En tillverkare eller en underleverantör som handlar i dennes ställe får 
utses till teknisk tjänst för verksamheter i kategori A om detta är tillåtet en-
ligt det aktuella ECE-reglementet. Denne ska uppfylla kraven i dessa före-
skrifter och själv genomföra provningen. (TSFS 2021:33) 

7 § En teknisk tjänst enligt 4 § som anmäls för kategori C eller D ska även 
ha kunskap om produktionen av och kraven på produkten enligt respektive 
rättsakt. 

8 § Om den tekniska tjänsten inte längre uppfyller kraven för att utses till 
teknisk tjänst eller vid andra förändringar av betydelse ska den informera 
Transportstyrelsen om detta utan onödigt dröjsmål. 

9 § Om en rättsakt revideras så att kraven på den tekniska tjänsten eller 
dess utrustning ändrats eller om det skett någon annan väsentlig ändring av 
provförutsättningarna ska en ny bedömning göras. Detta ska ske på initiativ 
av den tekniska tjänsten och vara genomfört innan provning genomförs 
enligt den reviderade rättsakten. 

4 kap. Uppföljning 

1 § En bedömning enligt 7 kap. 6 § fordonsförordningen (2009:211) ska 
förnyas med ett intervall anpassat efter den tekniska tjänstens stabilitet, dock 
senast efter 3 år. 

2 § De organisationer som redan är anmälda som teknisk tjänst ska 
genomgå förfarandet med bedömning senast den 29 april 2013. 
___________ 

TSFS 2010:72 
Denna författning träder i kraft den 29 april 2010. 

TSFS 2021:33 
Denna författning träder i kraft den 1 september 2021. 
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