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Post- och telestyrelsens föreskrifter 

om krav m.m. på radioutrustning; 

PTSFS 2016:XX 
Utkom från trycket 

den XX ÅR 

beslutade den XXX. 

Med stöd av 4-7 och 14 §§ förordningen (2016:xx) om radioutrustning föreskriver1 Post- och 

telestyrelsen följande. 

Kapitel 1 Tillämpningsområde och definitioner 
 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillhandahållande av radioutrustning på 

marknaden och om viss användning av sådan utrustning.  

 

2 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i radioutrustningslagen 

(2016:xx). I dessa föreskrifter avses med 

     CE-märkning: märkning genom vilken tillverkaren visar att den elektriska utrustningen 

överensstämmer med de tillämpliga kraven i harmoniserad unionslagstiftning som föreskriver 

CE-märkning,  

elektromagnetisk störning: elektromagnetisk störning enligt definitionen i artikel 3.1.5 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU2, 

harmoniserad standard: harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/20123,  

behörig marknadskontrollmyndighet: myndighet som avses i 9 §  

radioutrustningsförordningen (2016:xx).  

 

Kapitel 2 Väsentliga krav  
 

 Hälsa och säkerhet 
1 § Radioutrustning ska vara konstruerad så att den uppfyller krav på skydd för hälsa och 

säkerhet för personer och husdjur samt skydd av egendom. 

 

 

 

 

                                                           
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av 

direktiv 1999/5/EG 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompabilitet 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk 

standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15 EEG samt av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 

2009/105 EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 

1673/2006/EG 



2 §    För att säkerställa att radioutrustning används säkert och i de tillämpningar som den är 

avsedd för, ska sådan information som behövs från säkerhetssynpunkt anges på utrustningen 

eller, om detta inte är möjligt, i ett medföljande dokument. 

    Radioutrustning, med tillhörande komponenter, ska tillverkas på ett sådant sätt att det finns 

garantier för att den kan monteras och anslutas på ett säkert och korrekt sätt. 

    Radioutrustning ska konstrueras och tillverkas så att skydd mot sådana risker som anges i 3 

- 4 §§ garanteras, förutsatt att utrustningen används till de ändamål den är avsedd för och 

underhålls på ett godtagbart sätt. 

  

3 §    Tekniska åtgärder ska vidtas, till skydd mot risker orsakade av radioutrustning, på ett 

sådant sätt att 

a) människor och husdjur är tillfredsställande skyddade mot fara för fysisk skada eller annan 

skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring med spänningsförande delar, 

b) det inte kan uppstå temperaturer, ljusbågar eller strålning som kan orsaka faror, 

c) människor, husdjur och egendom är tillfredsställande skyddade mot fara som inte är av 

elektrisk natur, men som man av erfarenhet vet kan orsakas av radioutrustningen, och 

d) isoleringen hos radioutrustningens elektriska materiel är anpassad till de förhållanden som 

kan förutses. 

 

4 §    Tekniska åtgärder ska vidtas, till skydd mot risker orsakade av yttre påverkan på 

radioutrustning, på ett sådant sätt att utrustningen  

a) uppfyller de förväntade mekaniska kraven så att människor, husdjur och egendom inte 

utsätts för fara,  

b) i den omgivning där det kan förutses att utrustningen kommer att användas, kan stå emot 

icke mekanisk påverkan så att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara, och 

c) inte utsätter människor, husdjur och egendom för fara vid överbelastningsförhållanden som 

kan förutses. 

Elektromagnetisk kompabilitet 
5 §    Radioutrustning ska med beaktande av aktuell tillämpbar teknik vara konstruerad och 

tillverkad så att 

a) den elektromagnetiska störning den alstrar inte överskrider den nivå över vilken radio- och 

teleutrustning eller annan utrustning inte kan fungera som avsett, och 

 b) den har en sådan tålighet mot den elektromagnetiska störning som kan förväntas vid 

avsedd användning att dess avsedda funktion inte i oacceptabel utsträckning försämras. 

Spektrumanvändning 

6 §    Radioutrustning ska vara konstruerad så att den ändamålsenligt använder och stöder en 

effektiv användning av radiospektrum och därigenom undviker skadlig störning. 

 

Övriga krav på viss utrustning 
7 §    Radioutrustning, som anges i Kommissionens beslut 2000/637/EG av den 22 september 

2000 om tillämpningen av artikel 3.3 e i direktiv 1999/5/EG på radioutrustning som omfattas 

av den regionala ordningen för radiotelefontjänster på inre vattenvägar, ska uppfylla de krav 

som anges i beslutet.  

 

8 §    Radioutrustning, som anges i Kommissionens beslut 2001/148/EG av den 21 februari 

2001 om tillämpningen av artikel 3.3 e i direktiv 1999/5/EG på transceivrar 

(lavinsändare/lavinsökare), ska uppfylla de krav som anges i beslutet. 

 



9 §    Radioutrustning, som anges i Kommissionens beslut 2005/53/EG av den 25 januari 

2005 om tillämpningen av artikel 3.3 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG 

på radioutrustning som är avsedd att ingå i det automatiska identifieringssystemet (AIS), ska 

uppfylla de krav som anges i beslutet. 

 

10 §    Radioutrustning, som anges i Kommissionens beslut 2005/631/EG av den 29 augusti 

2005 beträffande väsentliga krav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/5/EG med avseende på säkerställande av tillgången till nödtjänster genom Cospat-

Sarsat-lokaliseringssändare, ska uppfylla de krav som anges i beslutet. 

 

11 §    Radioutrustning, som anges i Kommissionens beslut 2013/638/EU av den 12 augusti 

2013 om väsentliga krav för marin radioutrustning som är avsedd att användas på fartyg som 

inte omfattas av Solas för deltagande i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss 

(GMDSS), ska uppfylla de krav som anges i beslutet.   

 

 
Kapitel 3 Skyldigheter för ekonomiska aktörer 

 

Tillverkarnas skyldigheter 
 

1 §    En tillverkare som släpper ut radioutrustning på marknaden ska se till att utrustningen 

har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga kraven i 2 kap.  
 

2 §    Tillverkaren ska utarbeta den tekniska dokumentation som avses i 7 kap.      

       Tillverkaren ska utföra eller låta utföra en bedömning av överensstämmelse i enlighet 

med 4 kap. i syfte att uppfylla de väsentliga krav som anges i 2 kap. Om bedömningen av 

överensstämmelse visar att radioutrustningen uppfyller dessa krav ska tillverkaren upprätta en 

EU-försäkran om överensstämmelse i enlighet med 5 kap och anbringa CE-märkning i 

enlighet med 6 kap.  

 

3 §    Tillverkaren ska behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om 

överensstämmelse i tio år från det att radioutrustningen har släppts ut på marknaden.  

 

4 §    Tillverkaren ska se till att det finns rutiner som säkerställer att serietillverkning 

överensstämmer med kraven enligt radioutrustningslagen och dessa föreskrifter. Tillverkaren 

ska vid serietillverkningen ta hänsyn till ändringar i radioutrustningens konstruktion eller 

egenskaper, och ändringar i harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer som 

hänvisas till i försäkran om överensstämmelse för radioutrustningen. 

  

5 §    Tillverkaren ska för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet, när det anses 

lämpligt med hänsyn till de risker som radioutrustningen utgör, utföra slumpvis provning av 

radioutrustning som tillhandahållits på marknaden. Tillverkaren ska  

a) granska, och vid behov registerföra, inkomna klagomål, radioutrustning som inte 

överensstämmer med kraven samt återkallelser av radioutrustning, och  

b) informera distributörerna om all sådan övervakning.  

 

6 §    Tillverkaren ska se till att all radioutrustning som tillverkaren släpper ut på marknaden 

är försedd med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning.  



Om detta inte är möjligt på grund av radioutrustningens storlek eller art ska informationen 

lämnas på förpackningen eller i ett dokument som medföljer radioutrustningen.  

 

7 §    Tillverkaren ska på radioutrustningen ange sitt namn, registrerat firmanamn eller 

registrerat varumärke samt en postadress på vilken tillverkaren kan kontaktas. Om detta inte 

är möjligt på grund av radioutrustningens storlek eller art, ska informationen lämnas på 

förpackningen eller i ett dokument som medföljer radioutrustningen. Den angivna adressen 

ska ange en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges 

på svenska eller engelska.  

 

8 §    Tillverkaren ska se till att det med radioutrustningen medföljer bruksanvisning och 

säkerhetsinformation på svenska eller engelska. Bruksanvisningar ska innehålla de uppgifter 

som behövs för att radioutrustningen ska kunna användas på avsett sätt. I denna information 

ska, i tillämpliga fall, ingå en beskrivning av sådana tillbehör och komponenter, däribland 

programvara, som möjliggör att radioutrustningen fungerar som avsett. Bruksanvisningar och 

säkerhetsinformation liksom all märkning ska vara tydliga och lättbegripliga. 

     I de fall radioutrustning avsiktligt avger radiovågor ska utöver vad som anges i första 

stycket även följande uppgifter medfölja radioutrustningen. 

a) Det eller de frekvensband som radioutrustningen använder. 

b) Den maximala radiofrekvenseffekt som överförs inom det eller de frekvensband där 

radioutrustningen används. 

9 §    Tillverkaren ska se till att det med all radioutrustning medföljer en kopia av EU-

försäkran om överensstämmelse eller av en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse. 

Om en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats, ska den innehålla den 

webbadress där den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse kan erhållas. 

 

10 §    Om det finns restriktioner för ibruktagandet eller krav för användningstillstånd ska det 

finnas information på förpackningen som möjliggör identifiering av den medlemsstat eller det 

geografiska område i en medlemsstat där restriktionerna eller kraven gäller. Denna 

information ska finnas i den bruksanvisning som medföljer radioutrustningen.  

 

11 §    En tillverkare som anser eller har skäl att misstänka att radioutrustning som tillverkaren 

har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven enligt radioutrustningslagen och 

dessa föreskrifter ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att 

radioutrustningen ska överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 

eller återkalla utrustningen. Om radioutrustningen utgör en risk ska tillverkaren omedelbart 

underrätta de behöriga marknadskontrollmyndigheterna i de medlemsstater där tillverkaren 

har tillhandahållit utrustningen och lämna detaljerade uppgifter om den bristande 

överensstämmelsen, de korrigerande åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa åtgärder. 

 

12 §    Tillverkaren ska på motiverad begäran av behörig marknadskontrollmyndighet, ge 

myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att radioutrustningen 

överensstämmer med kraven enligt radioutrustningslagen och dessa föreskrifter. 

     Informationen och dokumentationen ska lämnas i pappersform eller elektronisk form och 

vara skriven på svenska eller engelska. Tillverkaren ska på begäran samarbeta med 

myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den radioutrustning 

som tillverkaren har släppt ut på marknaden.  



 

Tillverkarens representant  
 

13 §    Tillverkaren får genom skriftlig fullmakt utse en representant.  

      Skyldigheterna enligt 1 § och 2 § första stycket får inte delegeras till tillverkarens 

representant. 

 

14 §    Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från 

tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att åtminstone 

a) inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen i tio år 

efter det att radioutrustningen har släppts ut på marknaden, och 

b) på motiverad begäran av behörig marknadskontrollmyndighet ge myndigheten all 

information och dokumentation som behövs för att visa att radioutrustningen 

överensstämmer med kraven enligt radioutrustningslagen och dessa föreskrifter, och 

c) på begäran samarbeta med behörig marknadskontrollmyndighet om de åtgärder som 

vidtas för att undanröja riskerna med den radioutrustning som omfattas av fullmakten.  

 

Importörernas skyldigheter 
 

15 §    Innan en importör släpper ut radioutrustning på marknaden ska importören försäkra sig 

om att tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som avses i 4 kap. 

Importören ska försäkra sig om att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen, 

att radioutrustningen är försedd med CE-märkning och åtföljs av den information och de 

dokument som avses i 8-10 §§, samt att tillverkaren har uppfyllt kraven i 6 och 7 §§ .  

       Om en importör anser eller har skäl att misstänka att radioutrustning inte överensstämmer 

med de väsentliga krav som anges i 2 kap. får importören inte släppa ut radioutrustningen på 

marknaden förrän importören har försäkrat sig om att utrustningen överensstämmer med 

kraven. Om radioutrustningen utgör en risk ska importören informera tillverkaren och de 

behöriga marknadskontrollmyndigheterna. 

 

16 §    Importören ska på radioutrustningen ange sitt namn, registrerat firmanamn eller 

registrerat varumärke samt den postadress på vilken importören kan kontaktas. Om detta inte 

är möjligt på grund av utrustningens storlek eller art ska informationen lämnas på 

förpackningen eller i ett dokument som medföljer radioutrustningen. Detta gäller exempelvis 

de fall då importören skulle behöva öppna förpackningen för att ange sitt namn och sin adress 

på radioutrustningen. Kontaktuppgifterna ska anges på svenska eller engelska. 

 

17 §    Importören ska se till att det med radioutrustningen medföljer bruksanvisning och 

säkerhetsinformation på svenska eller engelska. 

 

18 §    Importören ska, så länge importören har ansvar för radioutrustningen, se till att 

lagrings- och transportförhållanden för radioutrustningen inte är sådana att de riskerar 

utrustningens överensstämmelse med de väsentliga kraven i 2 kap.  

 

19 §    Importören ska för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet, när det anses 

lämpligt med hänsyn till de risker som radioutrustningen utgör, utföra slumpvis provning av 

radioutrustning som tillhandahållits på marknaden. Tillverkaren ska  



a) granska, och vid behov registerföra, inkomna klagomål, radioutrustning som inte 

överensstämmer med kraven samt återkallelser av radioutrustning, och  

b) informera distributörerna om all sådan övervakning.  

 

 

20 §    En importör som anser eller har skäl att misstänka att radioutrustning som importören 

har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med kraven enligt radioutrustningslagen och 

dessa föreskrifter ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att 

radioutrustningen ska överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 

eller återkalla utrustningen. Om radioutrustningen utgör en risk ska importören omedelbart 

underrätta de behöriga marknadskontrollmyndigheterna i de medlemsstater där importören har 

tillhandahållit utrustningen, och lämna uppgifter om den bristande överensstämmelsen samt 

om de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

 

21 §    En importör ska under tio år från det att radioutrustningen släppts ut på marknaden 

hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för behöriga 

marknadskontrollmyndigheter och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till 

den tekniska dokumentationen. 

 

22 §    En importör ska på motiverad begäran av en behörig marknadskontrollmyndighet ge 

myndigheten all den information och dokumentation som behövs för att visa att 

radioutrustningen överensstämmer med kraven enligt radioutrustningslagen och dessa 

föreskrifter. Informationen och dokumentationen ska lämnas i pappersform eller elektronisk 

form och vara skriven på svenska eller engelska. Importören ska på begäran samarbeta med 

myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den radioutrustning 

som importören har släppt ut på marknaden. 

 

Distributörernas skyldigheter 
 

23 §    Innan en distributör tillhandahåller radioutrustning på marknaden ska distributören 

kontrollera att 

a) radioutrustningen är försedd med CE-märkning,  

b) radioutrustningen åtföljs av de dokument som krävs enligt dessa föreskrifter och av 

bruksanvisningar och säkerhetsinformation på svenska eller engelska samt  

c) tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i 4 § radioutrustningslagen (2016:xx), 6-10 

§§ respektive 16 § dessa föreskrifter. 

      Om en distributör anser eller har skäl att misstänka att radioutrustningen inte 

överensstämmer med de väsentliga krav som anges i 2 kap. får distributören inte 

tillhandahålla radioutrustningen på marknaden förrän distributören har försäkrat sig om att 

utrustningen överensstämmer med kraven. Om radioutrustningen utgör en risk ska 

distributören informera tillverkaren eller importören och behöriga 

marknadskontrollmyndigheter. 

 

24 §    Distributören ska, så länge distributören har ansvar för radioutrustningen, se till att 

lagrings- eller transportförhållanden för radioutrustningen inte är sådana att de riskerar 

utrustningens överensstämmelse med de väsentliga kraven i 2 kap.  

 

25 §    En distributör som anser eller har skäl att misstänka att radioutrustning som 

distributören har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med kraven i 

radioutrustningslagen och dessa föreskrifter ska försäkra sig om att det vidtas de korrigerande 



åtgärder som krävs för att radioutrustningen ska överensstämma med kraven eller, om så är 

lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla utrustningen. Om radioutrustningen utgör en risk 

ska distributören omedelbart underrätta de behöriga marknadskontrollmyndigheterna i de 

medlemsstater där distributören har tillhandahållit radioutrustningen och lämna detaljerade 

uppgifter om den bristande överensstämmelsen och om de korrigerande åtgärder som 

vidtagits. 

 

26 §    En distributör ska på motiverad begäran av en behörig marknadskontrollmyndighet ge 

myndigheten all den information och dokumentation som behövs för att visa att 

radioutrustningen överensstämmer med kraven enligt radioutrustningslagen och dessa 

föreskrifter. Informationen och dokumentationen ska lämnas i pappersform eller elektronisk 

form och vara skriven på svenska eller engelska. Distributören ska på begäran samarbeta med 

myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den radioutrustning 

som distributören har släppt ut på marknaden. 

 

Övriga skyldigheter 
 

27 § En ekonomisk aktör ska kunna ge information om  

a) samtliga ekonomiska aktörer som har levererat radioutrustning till denne, och 

b) samtliga ekonomiska aktörer som denne har levererat radioutrustning till. 

Informationen ska kunna ges i tio år från det att den ekonomiska aktören har fått 

radioutrustningen levererad till sig och i tio år från det att aktören har levererat 

radioutrustningen. 

 

 

Kapitel 4 Bedömning av överensstämmelse med väsentliga krav för 
radioutrustning 

 

1 §     Vid bedömning av sådan överensstämmelse som avses i 3 kap. 2 § andra stycket ska 

hänsyn tas till alla normala driftsförhållanden. Vid bedömning av överensstämmelse med de 

väsentliga krav som anges i 2 kap. 1 § ska hänsyn även tas till de förhållanden som rimligen 

kan förutses. I de fall radioutrustningen kan konfigureras på olika sätt ska bedömningen av 

överensstämmelse styrka att radioutrustningen uppfyller de väsentliga kraven i 2 kap. i 

samtliga möjliga konfigurationer.  

 

2 §    Tillverkaren ska visa att radioutrustningen överensstämmer med de väsentliga krav som 

anges i 2 kap. 1-5 §§ genom att använda något av följande förfaranden för bedömning av 

överensstämmelse. 

a) Intern tillverkningskontroll enligt bilaga 1, 

b) EU-typkontroll följd av överensstämmelse med typ som grundar sig på intern 

tillverkningskontroll enligt bilaga 2, eller 

c) överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 3. 

 

3 §    Om tillverkaren, vid bedömning av om radioutrustning överensstämmer med de 

väsentliga krav som fastställs i 2 kap. 6 -11 §§, har följt de harmoniserade standarder till vilka 

hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska tillverkaren 

använda något av följande förfaranden.  



a) Intern tillverkningskontroll enligt bilaga 1, 

b) EU-typkontroll följd av överensstämmelse med typ som grundar sig på intern 

tillverkningskontroll enligt bilaga 2, eller 

c) överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 3. 

 

4 §    Om tillverkaren, vid bedömning av om radioutrustning överensstämmer med de 

väsentliga krav som fastställs i 2 kap. 6 och 7-11 §§, inte eller endast delvis har följt 

harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller om sådana harmoniserade standarder saknas, ska radioutrustningen 

omfattas av de väsentliga kraven enligt något av följande förfaranden:  

a) EU-typkontroll följd av överensstämmelse med typ som grundar sig på intern 

tillverkningskontroll enligt bilaga 2, eller 

b) överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 3. 

 

 

Kapitel 5 EU-försäkran om överensstämmelse 
 

1 §    En sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i 3 kap. 2 § andra stycket ska 

innehålla uppgifter om att de väsentliga kraven i 2 kap. är uppfyllda.  

 

2 §    En EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i bilaga 4, 

innehålla de uppgifter som anges i bilagan och uppdateras regelbundet. Försäkran ska vara 

skriven på något av unionens officiella språk samt finnas översatt till svenska eller engelska.  

     En förenklad EU-försäkran om överensstämmelse som avses i 3 kap. 9 § ska innehålla de 

uppgifter som anges i bilaga 5 och ska uppdateras regelbundet. Försäkran ska vara skriven på 

något av unionens officiella språk samt finnas översatt till svenska eller engelska. Den 

fullständiga texten till en sådan försäkran ska finnas tillgänglig via den webbadress som anges 

i den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse, på det eller de språk som krävs av den 

medlemsstat där radioutrustningen släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.  

 

3 §    Om radioutrustningen omfattas av fler än en unionsakt där det ställs krav på EU-

försäkran om överensstämmelse ska endast en EU-försäkran om överensstämmelse upprättas 

för samtliga dessa unionsakter. I försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs och 

lämnas en publikationshänvisning till dessa.  

 

4 §    Genom att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att 

radioutrustningen överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om 

tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 

1999/5/EG. 

 

 

 

 



 
 
Kapitel 6 CE-märkning 
 

1 §    Sådan CE-märkning som avses i 3 kap. 2 § andra stycket ska anbringas på 

radioutrustningen innan den släpps ut på marknaden.  

 

2 §    CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30.1-30.5 i 

förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband 

med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.  

 

3 §    CE-märkningen ska anbringas på radioutrustningen eller dess informationsskylt på ett 

sådant sätt att märkningen är synlig, lätt läsbar och outplånlig. Detta gäller inte i de fall där 

det inte är möjligt eller lämpligt på grund av radioutrustningens art. CE-märkningen ska 

även anbringas på förpackningen på ett sådant sätt att märkningen är synlig och lätt läsbar.  

 

4 §    CE-märkningen ska åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer i de fall där 

det förfarande för bedömning av överensstämmelse som anges i bilaga 3 har tillämpats.  

 Det anmälda organets identifikationsnummer ska ha samma höjd som CE-märkningen. 

 Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av det anmälda organet, 

eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller dennes representant. 

 

5 §    Höjden på CE-märkningen får vara lägre än 5 millimeter om det är lämpligt med hänsyn 

till utrustningens art och under förutsättning att märkningen ändå är synlig och läsbar.  

 

 

Kapitel 7 Teknisk dokumentation 
 

1 §    Sådan teknisk dokumentation som avses i 3 kap. 2 § första stycket ska innehålla alla 

relevanta uppgifter om tillverkarens tillvägagångssätt för att säkerställa att radioutrustningen 

uppfyller de väsentliga kraven i 2 kap. Dokumentationen ska åtminstone innehålla de 

uppgifter som anges i bilaga 6.  

 

2 §    Den tekniska dokumentationen ska upprättas innan radioutrustningen släpps ut på 

marknaden och ska uppdateras regelbundet.  

 

3 §    Den tekniska dokumentation och korrespondens som avser förfaranden för EU-

typkontroll ska upprättas på ett officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet 

finns eller på ett språk som kan godtas av organet ifråga. 

 

4 §    Om den tekniska dokumentationen inte är förenlig med 1-3 §§, får 

marknadskontrollmyndigheten uppmana tillverkaren eller importören att inom en viss 

föreskriven tid utföra en provning vid ett organ som är godtagbart för 

marknadskontrollmyndigheten. Provningen ska göras för att kontrollera att utrustningen 

uppfyller de väsentliga krav som anges i 2 kap. och ska utföras på tillverkarens eller 

importörens bekostnad.    

 

 

 



 

Kapitel 8 Ersättning vid marknadskontroll  
 
1 §    Den som tillhandahåller en behörig marknadskontrollmyndighet utrustning som ska 

kontrolleras, ska erhålla ersättning.  

Ersättning enligt första stycket utgår endast om utrustningen har försämrats genom 

kontrollen, och om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven i radioutrustningslagen 

(2016:xx) och med stöd av lagen meddelade föreskrifter. 

Ersättning enligt första stycket ska bestämmas till inköpspriset för den som tillhandahåller 

utrustningen. Om utrustningen endast försämrats i mindre grad, ska ersättningen bestämmas 

till ett skäligt belopp. 

Ersättning enligt första stycket betalas ut när kontrollen har avslutats. Om det står klart för 

den behöriga marknadskontrollmyndigheten att utrustningen kommer att förstöras vid 

kontrollen, kan ersättning betalas ut vid tidpunkten för tillhandahållandet. 

Ersättning som betalats vid tidpunkten för tillhandahållandet enligt fjärde stycket, ska 

återbetalas till den behöriga marknadskontrollmyndigheten, om utrustningen vid kontrollen 

inte uppfyller kraven i radioutrustningslagen (2016:xx) och med stöd av lagen meddelade 

föreskrifter. 

 

2 §    Den som tillhandahållit behörig marknadskontrollmyndighet sådan utrustning som ska 

kontrolleras ska ersätta myndigheten för de kostnader som uppkommer vid nödvändig 

provning i de fall utrustningen vid kontrollen visar sig inte uppfylla kraven i 

radioutrustningslagen (2016:xx) och dessa föreskrifter. 

Kostnadsersättning enligt första stycket kan, om det finns synnerliga skäl, bestämmas till 

ett lägre belopp. 

 

 

__________________________________ 

 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2016.  

2. Genom föreskrifterna upphävs Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:7) 

om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning.  

3. Radioutrustning som har släppts ut på marknaden före den 13 juni 2017 och som 

uppfyller kraven i de upphävda föreskrifterna, ska anses uppfylla föreskrivna krav i de 

nya föreskrifterna.  

 

 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

 

CATARINA WRETMAN 

 

    Karolina Asp 

 

 

 

 
 

 


