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Föreskrifter om ändring av Tillväxtverkets föreskrifter  
och allmänna råd (TVFS 2009:1) om kontaktpunkten för 
tjänster på den inre marknaden;
Beslutade den 18 september 2019.

Tillväxtverket föreskriver i fråga om Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna 
råd (TVFS 2009:1) om kontaktpunkten för tjänster på den inre marknaden

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det allmänna rådet till 6 § ska upphöra att gälla.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då 
denna författning träder i kraft.

Tillväxtverket föreskriver följande med stöd av 22 § förordningen (2009:1078) 
om tjänster på den inre marknaden. 

Inledande bestämmelse 
1 § Dessa föreskrifter gäller för den informations- och förmedlingsfunktion 
som Tillväxtverket tillhandahåller enligt 5 och 7 §§ förordningen (2009:1078) 
om tjänster på den inre marknaden.1 

Uttryck som används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i lagen 
(2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

Elektroniskt uppgiftslämnande till Tillväxtverket 
2 § Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna den information som 
avses i 5 § första stycket 1, 2 och 9 förordningen (2009:1078) om tjänster på den 
inre marknaden.

Behöriga myndigheter ska utan dröjsmål underrätta Tillväxtverket om sådana 
uppgifter har ändrats.

3 § Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna uppgifter om vem som är 
kontaktperson i frågor om anslutning till kontaktpunkten och kontaktpersonens 
telefonnummer och e-postadress.

Behöriga myndigheter ska utan dröjsmål underrätta Tillväxtverket om sådana 
uppgifter har ändrats.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster  
på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).
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TVFS 2019:2 4 § Behöriga myndigheter ska till Tillväxtverket lämna uppgift om den e-post-
adress till vilken handlingar ska vidareförmedlas.

För att kommunicera genom den elektroniska förmedlingsfunktionen ska den 
behöriga myndigheten ange handlingens referensnummer samt den enligt första 
stycket uppgivna e-postadressen.

Med handlingens referensnummer avses det nummer som för varje handling 
automatiskt genereras av den elektroniska förmedlingsfunktionen.

5 § De uppgifter och den information som behöriga myndigheter ska förse 
Tillväxt verket med enligt 2-4 §§, ska sändas med elektronisk post till adressen 
kontaktpunkten@tillvaxtverket.se.

Elektroniska formulär 
6 § Behöriga myndigheter ska tillhandahålla elektroniska formulär eller andra 
elektroniska funktioner som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att elektroniskt 
göra ansökningar eller anmälningar hos behöriga myndigheter genom kontakt-
punktens elektroniska förmedlingsfunktion. Formulären och funktionerna ska 
 göras tillgängliga av behöriga myndigheter via den gemensamma kontakt-
punktens elektroniska förmedlingsfunktion.

Vidareförmedling av försändelser 
7 § Försändelser som behöriga myndigheter eller tjänsteleverantörer ger in för 
att vidareförmedlas, enligt 7 § förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre 
marknaden, ska ges in genom kontaktpunktens elektroniska förmedlingsfunktion 
som finns på www.verksamt.se.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
Denna författning2 träder ikraft den dag den utkommer från trycket.

Behöriga myndigheter som är kommuner eller länsstyrelser, ska senast den  
1 januari 2011 tillhandahålla elektroniska formulär eller andra elektroniska 
funktioner enligt 6 §.

Denna författning3 träder ikraft den dag den utkommer från trycket.

2 TVFS 2009:1
3 TVFS 2019:2


