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Saken

Förbud att sälja teleterminalutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning

Post- och telestyrelsens avgörande

Ondico AB Ondico AB att sälja teleterminalutrustningarna Comsys Balance X,
Comsys Smart och Comsys View 65, eftersom utrustningen inte uppfyller väsentliga egenskapskrav på radiofrekvent elektromagnetiskt fält respektive elektrostatisk
urladdning.
Ondico AB har inte rätt till ersättning för den eventuella försämring som kontrollen kan ha medfört för produkt eller emballage.
Teleterminalutrustningarna Comsys Balance X, Comsys Smart och Comsys View
65 kommer att återlämnas till Ondico AB.
PTS beslut gäller omedelbart.
Bakgrund

Ondico AB importerar och saluför bl.a. teleterminalutrustning i Sverige. PTS utförde den 11 juni 2004 marknadskontroll hos Ondico och rekvirerade exemplar av
bl.a. teleterminalutrustningarna Comsys Balance X, Comsys Smart och Comsys
View 65.
PTS har låtit prova utrustningarnas överensstämmelse med harmoniserade standarder EN 55 022:1998 (utstrålning) och EN 55 024:1998 (immunitet). Provresultaten visar att utrustningarna lider av följande brister:
− Comsys Balance X: Radiofrekvent elektromagnetiskt fält enligt EN
55 024:1998
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− Comsys Smart: Radiofrekvent elektromagnetiskt fält och kabelbundet radiofrekvent elektromagnetiskt fält enligt EN 55 024:1998
− Comsys View 65: Elektrostatisk urladdning enligt EN 55 024:1998
Ondico har beretts tillfälle att yttra sig över provningsresultaten. Ondico har till
PTS kommit in med egna provningsrapporter och har meddelat att företaget fortsättningsvis avser att sälja teleterminalutrustningarna Comsys Balance X, Comsys
Smart och Comsys View 65.
Skäl

I lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning (utrustningslagen) föreskrivs bl.a. följande.
2 § I denna lag avses med
radioutrustning: en produkt som möjliggör kommunikation med hjälp av utsändning eller mottagning av radiovågor inom ett frekvensområde som tilldelats markbunden radiokommunikation eller
satellitkommunikation, eller en relevant komponent i en sådan produkt,
4 § Utrustning får släppas ut på marknaden och tas i bruk endast om den uppfyller de väsentliga
egenskapskrav och de krav i övrigt när det gäller produktinformation, bedömning av överensstämmelse och märkning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Radioutrustning får, utöver vad som gäller enligt första stycket, tas i bruk endast om användningen
är förenlig med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet
att göra anmälan till tillsynsmyndigheten innan radioutrustning som använder frekvensband som
inte är harmoniserade inom hela den europeiska gemenskapen släpps ut på marknaden.
Om det behövs för att undvika skadlig störning, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som begränsar rätten att släppa ut radioutrustning på marknaden, även om den i övrigt uppfyller gemenskapsrättens krav.
10 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden
av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
I fråga om radioutrustning som har orsakat eller med fog kan antas komma att orsaka skadlig
störning, får tillsynsmyndigheten meddela förelägganden eller förbud som begränsar eller förbjuder utsläppande på marknaden eller avser återkallelse från marknaden, även om utrustningen i
övrigt uppfyller gemenskapsrättens krav.
I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

I PTS föreskrifter (2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning
föreskrivs bl.a. följande.
7 § Radio- och teleterminalutrustning skall uppfylla krav på skydd för hälsa och säkerhet för användare och andra personer inklusive de säkerhetskrav som finns i 4—7 §§ förordningen
(1993:1068) om elektrisk materiel och föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.
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8 § Radio- och teleterminalutrustning skall uppfylla skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Bestämmelser om detta finns i 4 § förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet och föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.
30 § Den som i enlighet med 9 § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning tillhandahåller Post- och telestyrelsen den utrustning som skall kontrolleras skall erhålla ersättning. Ersättning utgår dock endast om utrustningen försämrats genom kontrollen och om utrustningen uppfyller kraven i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter.
31 § Om utrustningen vid kontrollen visar sig inte uppfylla kraven i lagen (2000:121) om radiooch teleterminalutrustning eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter, skall den som tillhandahållit Post- och telestyrelsen den utrustning som har kontrollerats ersätta Post- och telestyrelsens
kostnader för erforderlig provning.
Ersättningen enligt första stycket kan, om synnerliga skäl föreligger, bestämmas till ett lägre belopp.

PTS gör följande bedömning.
Produkterna Comsys Balance X, Comsys Smart och Comsys View 65 är teleterminalutrustningar i utrustningslagens mening. Teleterminalutrustning som sätts på
marknaden inom EU skall uppfylla de väsentliga egenskapskraven.
Provningen av produkterna Comsys Balance X, Comsys Smart och Comsys View
65 visar att de inte uppfyller väsentliga egenskapskrav på radiofrekvent elektromagnetiskt fält respektive elektrostatisk urladdning enligt tillämpliga europeiska
standarder EN 55 024:1998. Bristerna medför att produkterna enligt lag inte får
sättas på marknaden i Sverige. Den utredning som Ondico presenterat föranleder
inte PTS att göra någon annan bedömning.
För att lagen skall efterlevas finner PTS att det är nödvändigt att meddela förbud
för Ondico att sälja produkterna. PTS finner inte skäl att förena förbudet med
vite.
De rekvirerade produkterna Comsys Balance X, Comsys Smart och Comsys View
65 kommer att återlämnas till Ondico. Av 30 § PTSFS 2004:7 följer att Ondico
inte har rätt till ersättning för den eventuella försämring av produkterna som PTS
kontroll kan ha medfört.
Upplysningar

PTS kan enligt 31 § PTSFS 2004:7 komma att i särskilt beslut ålägga Ondico AB
skyldighet att ersätta myndighetens kostnader för erforderlig provning.
PTS kommer att på myndighetens hemsida (www.pts.se) publicera information
om att den nu aktuella teleterminalutrustningen inte uppfyller väsentliga egenskapskrav och att förbud utfärdats för Ondico att sälja utrustningen. Om bristerna
i utrustningen senare rättas bör Ondico snarast meddela det till PTS för att informationen på hemsidan skall kunna uppdateras.
Vid marknadskontrollbesöket den 11 juni 2004 rekvirerade PTS ytterligare radiooch teleterminalutrustning från Ondico. Handläggningen av ärendet i dessa delar
pågår fortfarande.
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Underrättelse om överklagande

Beslutet kan överklagas hos Länsrätten i Stockholms län, se bilaga 1.

Rolf Johansson
tf. enhetschef, tillsyn och marknadskontroll (S5)
I den slutliga handläggningen har deltagit stf. rättschefen Kristina Jarnevall, handläggaren Birger Hägg och juristen Per G. Andersson (föredragande).

Bilaga 1

UNDERRÄTTELSE OM ÖVERKLAGANDE
Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsrätten i Stockholms län.
Brevet skall dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm.
Tala om i brevet vilket beslut Ni överklagar genom att ange beslutets nummer.
Tala också om vilken ändring av beslutet Ni vill ha. Brevet skall skrivas under.
Post- och telestyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den
dag Ni fått del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.
Post- och telestyrelsen sänder överklagandet vidare till länsrätten för prövning om
Post- och telestyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt.
Om något är oklart kan Ni vända Er till Post- och telestyrelsen.

