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Frågor om övergångstid vid införande av nya utgåvor av svensk standard 

 

SIS får ibland frågor och önskemål om övergångstider vid fastställelse av ny standard. Ofta handlar 
det om implementering av nya utgåvor av europastandarder och man begär att både tidigare 
utgåva och den nya utgåvan ska gälla parallellt som svensk standard under en övergångstid.  Det 
kan handla om att man tar fram svensk tillämpningsstandard till nya utgåvor av SS-EN.  Man anser 
att tidigare utgåva av SS-EN borde få gälla parallellt tills den nya svenska tillämpningsstandarden är 
publicerad. I speciella fall kan problemet uppstå när det gäller harmoniserad standard från CEN.  
Kommissionen hinner ibland inte publicera referens till den nya utgåvan före av CEN beslutad sista 
giltighetsdag för den tidigare utgåvan som är harmoniserad.  Det har därför kommit önskemål om 
att SIS avvaktar med upphävande av tidigare utgåva tills den nya utgåvan är harmoniserad eller tills 
den svenska implementeringsstandarden är klar.  SIS har inte möjlighet att göra detta. 
 
SIS är bunden att följa regelverket inom den europeiska standardiseringen CEN.  Det innebär att: 
 

 SIS har att följa regler och datum för implementering av nya utgåvor som gäller inom CEN 

och datum för upphävande av tidigare utgåva som CEN anger 

 Samtidig giltighet för två olika utgåvor medges inte  

 SIS skulle om särskilda skäl föreligger kunna avvakta med att fastställa en ny utgåva tills 

sista datum enligt CEN:s beslut men vi vet av erfarenhet att detta inte skulle tillgodose 

önskemålen 

 

SIS kan inte föreskriva vilken standard som ska tillämpas i enskilda fall. Det innebär att: 
 

 SIS aldrig kan föreskriva vilken utgåva som ska användas ute på marknaden, dvs om någon 

väljer att tillämpa en upphävd utgåva så har SIS ingen åsikt om detta 

 SIS kan inte påverka beslut inom Kommissionen om när nya utgåvor harmoniseras 

 Övergångsbestämmelser skulle däremot kunna skrivas in i direktiv och förordningar och 

myndigheter kan ha inflytande över det men inte SIS. Det vore att inkräkta på andras 

beslutsmandat 

 Frågor om vilken utgåva som ska tillämpas i en kontraktssituation bör ställas till myndighet 

 Generellt gäller dock att man bara kan CE-märka mot den utgåva vars referens publicerats i 

Official Journal och som därmed gäller som harmoniserad standard 

 

SIS tillhandahåller båda utgåvorna 
 
SIS tillhandhåller såväl den senast fastställda såväl som tidigare utgåva som är upphävd men 
redovisar vilken som är gällande som svensk standard i enlighet med regelverket inom CEN.  
 
SIS driver effektiviseringsfrågor på hög nivå inom CEN och har påtalat problemen som uppkommer 
när harmoniseringen tidsmässigt inte koordineras med utgivningen av standarder.  
 


