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1 Inledning 

Post- och telestyrelsen (PTS) avser med stöd av 4, 5, 6, 7, och 14 §§ 
radioutrustningsförordningen (SFS 2016:XX) utfärda föreskrifter om tekniska och 
administrativa krav på radioutrustning. I samband med ikraftträdandet av föreskrifterna 
har PTS för avsikt att upphäva PTS föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- 
och teleterminalutrustning. 

2 Beskrivning av problemet och vad man vill 
uppnå 

2.1 Bakgrund 

Europaparlamentet och rådet har antagit direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande av radioutrustning 
och om upphävande av direktiv 1999/5/EG1 (radioutrusningsdirektivet). 
Radioutrustningsdirektivet ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG 
av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt 

                                                 

1 EUT L 153, 22.5.2014, s. 64, Celex 32014L0053. 
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erkännande av utrustningens överensstämmelse2 (R&TTE-direktivet) som 
implementerades genom lagen (2000:121) och förordningen (2000:124) om radio- och 
teleterminalutrustning samt Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav 
m.m. på radio- och teleterminalutrustning. Radioutrustningsdirektivet måste 
implementeras. 

Bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet innebär i stora delar en anpassning till 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en 
gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut 
93/465/EEG3 (beslut 768/2008/EG) samt Europaparlamentets och rådets beslut (EG) 
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i 
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/934 
(förordning 765/2008).  

I beslut 768/2008/EG fastställs allmänna principer och referensbestämmelser för 
utarbetandet av unionslagstiftning om harmonisering av villkor för saluföring av 
produkter. De allmänna principerna innebär att de produkter som släpps ut på 
unionsmarknaden ska uppfylla kraven i all tillämplig lagstiftning, att ekonomiska aktörer 
som släpper ut produkter på unionsmarknaden ska, i förhållande till sina respektive roller 
i leveranskedjan, vara ansvariga för att deras produkter uppfyller kraven i all tillämplig 
lagstiftning, och att de ekonomiska aktörerna ska bära ansvaret för att all den information 
som de lämnar om sina produkter är korrekt, fullständig och i överensstämmelse med 
gällande unionsbestämmelser. Referensbestämmelserna innehåller gemensamma 
definitioner, kriterier för utseende och anmälan av organ för bedömning av 
överensstämmelse, regler för anmälningsförfarandet, förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse och regler för deras användning, skyddsmekanismer, de ekonomiska 
aktörernas ansvar samt spårbarhetskrav.  

I förordning 765/2008 finns övergripande bestämmelser om ackreditering av organ för 
bedömning av överensstämmelse, marknadskontroll, kontroll av tredjelandsprodukter och 
principer för CE-märkning. Eftersom förordningen tillämpas på produkter som omfattas 
av harmoniserad unionslagstiftning, innehåller förordningen bestämmelser som påverkar 
radioutrustning och genomförandet av radioutrustningsdirektivet. 

Radioutrustningsdirektivet har inte bara anpassats till ovan nämnda rättsakter, direktivet 
har också fått ett ändrat tillämpningsområde och ändrade tekniska krav.  

Genom bemyndigande till PTS i radioutrustningsförordningen kommer regeringen 
överlåta till PTS att implementera de delar av radioutrustningsdirektivet som inte 
implementerats i radioutrustningslagen och förordningen. Radioutrustningslagen och 

                                                 

2 EGT L 91, 7.4.1999, s. 10, Celex 31999L0005. 
3 EUT L 218, 13.8.2008, s. 82, Celex 32008D0768. 
4 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 32008R0765. 
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förordningen kommer att beslutas i april och kommer att träda i kraft den 13 juni 2016. I 
dessa föreskrifter implementeras radioutrustningsdirektivet med bilagor.   

2.2 Sakinnehåll 

Radioutrustningsdirektivet upprättar en rättslig ram för tillhandahållande på marknaden 
och ibruktagande av radioutrustning i unionen. 

Direktivet är tillämpligt på radioutrustning, dvs. elektriska eller elektroniska produkter 
som sänder eller tar emot radiovågor för kommunikation eller radiobestämning. 
Undantag gäller bl.a. för utrustning som uteslutande används i verksamhet för allmän och 
nationell säkerhet, försvaret, verksamhet inom det straffrättsliga området, viss 
amatörradioutrustning, viss marin utrustning och utrustning ombord på luftfartyg samt 
viss testutrustning. 

I direktivet anges också detaljerade krav på hur radioutrustning ska vara konstruerad och 
tillverkad. För att få tillhandahållas på marknaden måste radioutrustning uppfylla tekniska 
krav, s.k. väsentliga krav, det rör sig om krav för säkerhet och hälsa inklusive elsäkerhet, 
krav för elektromagnetisk kompatibilitet samt radiokrav. Kommissionen kan dessutom 
genom delegerade akter5 anta krav för att viss radioutrustning uppfyller särskilda 
väsentliga krav, t.ex. krav på interoperabilitet, skydd mot bedrägerier, krav på tillgång till 
larmtjänster m.m. För att visa att radioutrustningen överensstämmer med de väsentliga 
kraven kan tillverkaren använda harmoniserade standarder. Om tillverkaren gör så ger 
detta s.k. presumtion om överensstämmelse, dvs. det antas att utrustningen också följer 
kraven i direktivet. Användningen av harmoniserade standarder är frivilligt. Tillverkaren 
kan också visa att utrustningen överensstämmer med kraven genom att tillämpa egna 
tekniska lösningar. I sådant fall måste han i regel anlita ett anmält organ. 

Utöver det måste radioutrustning uppfylla ett antal administrativa krav som krav för 
bruksanvisning, CE-märkning, EU-försäkring om överensstämmelse, bedömning av 
överensstämmelse och teknisk dokumentation. Direktivet innehåller dessutom specifika 
krav för alla ekonomiska aktörer i leveranskedjan.  

Direktivet innehåller dessutom bestämmelser och mekanismer för marknadskontroll. 

Radioutrustningsdirektivet innebär främst följande förändringar i förhållande till det nu 
gällande R&TTE-direktivet. 

Direktivet har ett bredare tillämpningsområde än R&TTE-direktivet eftersom det inte 
längre undantar radio- och tv-apparater och att det genom en ny definition av radiovågor 

                                                 

5 Definition av delegerade akter, se: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-
beslutsfattande/Olika-typer-av-EU-lagar/. 
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även omfattar radioutrustning som sänder på frekvenser under 9 kHz. Så kallade fasta 
terminaler, som fastlinjetelefoner eller faxmaskiner, omfattas däremot inte längre. 

När det gäller radioutrustningens tekniska egenskaper kräver direktivet att utrustning ska 
vara konstruerad så att den ändamålsenligt använder och stöder en effektiv användning av 
radiospektrum och därigenom undviker skadlig störning. Syftet med kravet på effektiv 
spektrumanvändning är att radiospektrum som finns i begränsad mängd används på ett 
ansvarsfullt sätt. Rent praktiskt betyder detta att det kommer att införas krav på 
mottagaregenskaper för all radioutrustning. 

Till skillnad från den gamla regleringen kommer de nya föreskrifterna som genomför 
radioutrustningsdirektivet inte bara att ålägga marknadsaktörerna att sätta produkter på 
marknaden som uppfyller kraven i direktivet utan föreskriver hur de olika 
marknadsaktörerna ska gå till väga för att säkerställa att produkterna som sätts på 
marknaden uppfyller föreskrivna krav. Genom att dela upp marknadsaktörerna i olika 
kategorier blir det tydligare vilka skyldigheter var och en av aktörerna har.  

Radioutrustningsdirektivet innehåller också mallar för olika typer av EU-försäkran om 
överensstämmelse samt en förteckning över den tekniska dokumentationens 
minimiinnehåll för att öka rättssäkerheten för tillverkaren.  

Vissa administrativa bestämmelser har förenklats eller avskaffats. Det gäller bl.a. kravet på 
anmälan av sättande på marknaden av utrustning som använder frekvensband vilka inte är 
harmoniserade av hela EU (art. 6.4 R&TTE-direktivet). Dessutom upphör skyldigheten 
att anbringa ett identifieringsmärke för utrustningsklassen (märkningen består av en cirkel 
med utropstecken för radioutrustning som inte får användas i vissa medlemsstater eller 
för radioutrustning som kräver tillstånd för användningen). Radioutrustningsdirektivet 
innehåller inte heller någon skyldighet för operatörer av allmänt tillgängliga telenät att 
informera tillsynsmyndigheten om vilka tekniska specifikationer som ska följas vid 
anslutning till nätet samt offentliggöra tekniska specifikationer för de gränssnitt som 
erbjuds (art. 4.2 R&TTE-direktivet). 

3 Beskrivning av alternativa lösningar för 
uppsatta mål och vilka effekterna blir om 
någon reglering inte kommer till stånd 

Det finns inte något alternativ till att genomföra det nya radioutrustningsdirektivet 
eftersom det är ett fullharmoniseringsdirektiv som ska genomföras genom lag, förordning 
och föreskrifter. Eftersom regeringen i radioutrustningsförordningen, som kommer att 
beslutas i april och som träder i kraft den 13 juni 2016, föreskriver att direktivets 
detaljregler ska genomföras i myndighetsföreskrifter finns inte något alternativ till att PTS 
utfärdar föreskrifter enligt regeringens bemyndigande. Om PTS inte utfärdar föreskrifter 
kommer Sverige inte att uppfylla sina skyldigheter som medlem i Europeiska unionen. 
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Det finns inte heller utrymme för PTS att istället för föreskrifter utfärda allmänna råd 
eller någon sorts minimireglering.  

4 Uppgifter om vilka som berörs av 
regleringen 

De som berörs av de föreslagna föreskrifterna är tillverkare, importörer och distributörer 
som efter ikraftträdande avser att tillhandahålla radioutrustning som omfattas av 
regelverket på den svenska marknaden. 

Termen radioutrustning omfattar alla produkter som innehåller en radiofunktionalitet. 
Regleringen kan därför tillämpas på så vitt skilda produkter som å ena sidan basstationer 
för mobiltelefoni och å andra sidan enkla radiostyrda leksaker. Teknikutvecklingen gör att 
allt fler produkter innehåller en radiofunktionalitet. Berörda aktörer kan således vara allt 
ifrån stora koncerner till enmansföretag.  

En närmare beskrivning av vilka som berörs av regleringen finns i avsnitt 10. 

5 Bemyndiganden som Post- och 
telestyrelsens beslutanderätt grundar sig 
på 

PTS beslutanderätt avseende de föreslagna föreskrifterna grundar sig på 
radioutrustningsförordningen 4, 5, 6, 7 och 14 §§.  

6 Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och 
andra konsekvenser som regleringen 
medför och en jämförelse av 
konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen 

De konkreta kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen medför beskrivs i 
avsnitt 11 och 12.  

Enligt PTS bedömning finns det inga regleringsalternativ till de föreslagna föreskrifterna. 
Det är varken möjligt att behålla den gamla regleringen, införa allmänna råd eller överlåta 
åt branschen att självreglera. Genom alla dessa alternativ skulle Sverige strida mot sina 
skyldigheter som följer av medlemskapet i Europeiska unionen. Då det rör sig om ett 
fullharmoniseringsdirektiv får den nationella lagstiftningen inte avvika från det rättsläge 
som ska uppnås genom direktivet. Det är därför inte heller möjligt att införa mindre 
restriktiva krav. 
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I radioutrustningsdirektivet regleras tillverkarens, importörens och distributörens 
skyldigheter. Genom detta tydliggörs vad dessa aktörer måste göra för att säkerställa att 
endast radioutrustning som uppfyller de föreskrivna kraven tillhandahålls på marknaden.  

Införandet av mallar för den fullständiga och den förenklade EU-försäkran om 
överensstämmelse bidrar till ökad tydlighet och även rättssäkerhet då det inte längre finns 
tolkningsutrymme för utformningen av dessa dokument. 

Radioutrustningsdirektivet bidrar även till regelförenkling då vissa administrativa 
bestämmelser har förenklats eller avskaffats. Enligt R&TTE-direktivet var tillverkare som 
hade för avsikt att sätta utrustning, som använder frekvensband som inte är 
harmoniserade inom hela EU, på marknaden skyldiga att anmäla detta till de nationella 
myndigheterna. Denna skyldighet har tagits bort. Dessutom behöver CE-märkningen 
endast finnas på utrustningen och förpackningen, men inte längre på medföljande 
dokument. En närmare beskrivning av de övriga konsekvenserna finns för varje kapitel i 
föreskrifterna i avsnitt 15. 

7 Bedömning av om regleringen 
överensstämmer med eller går utöver de 
skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen 

De föreslagna föreskrifterna överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till EU eftersom föreskrifterna genomför direktivets bestämmelser.  

8 Bedömning av om särskilda hänsyn 
behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och om det finns behov av 
speciella informationsinsatser 

De nya föreskrifterna som implementerar radioutrustningsdirektivet ska träda i kraft den 
1 oktober 2016.  

PTS bedömer inte att särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdandet. Radioutrustningsdirektivet ska införlivas i nationell rätt den 13 juni 2016. 
Direktivet innehåller en övergångsbestämmelse i art. 48 som tillåter att radioutrustning 
som uppfyller kraven i R&TTE-direktivet får tillhandahållas på marknaden tom 12 juni 
2017. Detta innebär att radioutrustning som uppfyller kraven i det nu gällande direktivet 
får tillverkas och släppas ut på marknaden tom 12 juni 2017. Utrustning som har släppts 
ut på marknaden (förenklat uttryckt att den har lämnat tillverkarens lager6) och finns hos 

                                                 

6 Se Blå boken, Utsläppande på marknaden, s. 19, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12661?locale=sv. 
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distributörer får även efter den 12 juni 2017 säljas. De ekonomiska aktörernas behov av 
produktanpassning eller anpassning av leverans- eller distributionsförhållanden tillgodoses 
genom övergångsbestämmelsen. 

PTS kommer att informera om de nya föreskrifterna på myndighetens webbplats samt 
genom särskilda informationsinsatser till berörda företag och branschorganisationer. 
Informationsträffar kommer att genomföras på olika orter i landet, varvid förhoppningen 
är att även mindre företag ska ha möjlighet att ta del av informationen.  

9 Beskrivning av om vilken miljöpåverkan 
regleringen förväntas ha 

Förslaget förväntas inte ha någon större påverkan på miljön. 

10 Beskrivning av antalet företag som berörs, 
vilka branscher företagen är verksamma i 
samt storleken på företagen 

10.1 Inledning 

Direktivet ställer olika krav beroende på om ett företag är tillverkare, importör eller 
distributör.  

Tillverkare är fysiska eller juridiska personer som tillverkar eller som låter konstruera eller 
tillverka radioutrustning och saluför denna utrustning, i eget namn eller under eget 
varumärke.  

Importörer är fysiska eller juridiska person som är etablerade inom unionen och som 
släpper ut radioutrustning från ett tredjeland på unionsmarknaden.  

Distributör är fysiska eller juridiska personer i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller 
importören, som tillhandahåller radioutrustning på marknaden. 

Uppgifterna nedan om antal berörda företag, bransch och företagens storlek är hämtade 
från SCB:s företagsdatabas och identifierade utifrån SNI-koder (Standarden för svensk 
näringslivsindelning).7  

Radioutrustningsdirektivet reglerar tekniska och administrativa krav för radioutrustning. 
Radioutrustning är något förenklat uttryckt elektriska eller elektroniska produkter som 

                                                 

7 SNI är en statistisk standard som används för att klassificera enheter som företag och arbetsställen efter deras 
ekonomiska aktiviteter och en viktig klassifikation för bland annat ekonomisk statistik. Klassifikationen gör det möjligt 
att jämföra och analysera data både nationellt och internationellt samt över tid. 
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Klassifikationer-och-standarder/Standard-for-svensk-naringsgrensindelning-
SNI/. 
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avsiktligt avger eller mottar radiovågor för radiokommunikation eller radiobestämning. 
Exempel är mobiltelefoner, basstationer, radio- och tv-apparater. Teknikutvecklingen gör 
att allt fler produkter klassas som radioutrustning, det är all elektrisk utrusning med 
integrerad RLAN eller Bluetooths, t.ex. tvättmaskiner med RLAN som kan styras via 
appar i mobilen. Glödlampor som kan dimmas med radiostyrd fjärrkontroll, som bara är 
ett exempel för det som kallas ”det smarta hemmet”, det är också robotgräsklippare, 
fotoutrustning med fjärrstyrning, m.m. CSN:s SNI-koder har granskats utifrån 
definitionen av radioutrustning och de produktkategorier som omfattas av direktivet samt 
den utbredda integreringen av radiofunktionalitet i elektronisk utrustning. 

Följande SNI-koder bedömdes som relevanta: 

10.2 Tillverkare 

10.2.1 Tillverkare – relevanta branscher som tillverkar radioutrustning 

26.110 industri för elektroniska komponenter 

26.120 industri för kretskort 

26.200 industri för datorer och kringutrustning 

26.300 industri för kommunikationsutrustning 

26.400 industri för hemelektronik 

26.510 industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering 

27.510 industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater 

 

10.2.2 Tillverkare – antal företag och storlek på företag  

Tillverkare totalt 0-49 anställda 50 eller fler anställda 

1 421 1 363 58 

 

10.3 Distributörer  

Företagsdatabasens statistik är indelad i tillverkare, företag verksamma inom partihandel 
och företag verksamma inom detaljhandel. Partihandel är ett distributionsled som 
förmedlar varor till detaljhandeln och större förbrukare.8 Detaljhandel är sista ledet i 
distributionskedjan för varor från producent till konsument.9 Båda aktörer är distributörer 
enligt definitionen i direktivet. De är aktörer i leveranskedjan som tillhandahåller 
utrustning till andra företag eller till slutkonsumenter. 

                                                 

8 Definition, se Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/grosshandel. 
9 Definition, se Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%c3%a5ng/detaljhandel. 
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10.3.1 Partihandel – relevanta branscher som tillhandahåller radioutrustning 

46.431 partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 

46.433 partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild 

46.434 partihandel med elartiklar 

46.435 partihandel med fotografiska och optiska produkter 

46.510 partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 

46.521 partihandel med elektronikkomponenter 

46.522 partihandel med teleprodukter 

 

10.3.2 Detaljhandel – relevanta branscher som tillhandahåller radioutrustning 

47.111 varuhus och stormarknader med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och 
tobak 

47.112 livsmedelsbutiker med brett sortiment 

47.191 andra varuhus och stormarknader 

47.199 övriga butiker med brett sortiment 

47.410 datorbutiker; data- och tv-spelsbutiker 

47.420 telebutiker 

47.430 radio- och tv-affärer 

47.782 fotoaffärer 

47.911 postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortiment 

 

10.3.3 Distributörer – antal företag och storlek på företag  

 Distributörer totalt 0-49 anställda 50 eller fler anställda 

Partihandel 4 746 4 650 96 

Detaljhandel 7 942 7 675 267 

Internet/postorder 1 819 1 813 6 

Summa 14 507 14 138 369 
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10.4 Importörer 

Det framgår inte av SCB:s företagsdatabas vilka företag som importerar radioutrustning 
från tredje land. Det finns enligt PTS kännedom inte heller någon annan statistik över 
importföretag med branschindelning som skulle kunna kombineras med statistiken från 
SCB:s företagsdatabas. Endast företag som tar in utrustning från tredje land är importörer 
enligt definitionen i direktivet. Företag som inför radioutrustning från andra EU - länder 
är inte importörer utan distributörer. Det kan däremot finnas företag som är verksamma 
inom partihandel eller detaljhandel som också är importörer dvs. köper utrustning från 
andra företag i Sverige, från företag i andra EU-länder men också från företag i tredje 
land.  

Eftersom statistik saknas har PTS bett branschorganisationen Elektronikbranschen10 att 
uppskatta hur många företag som är importörer. Enligt Elektronikbranschen finns 500 
importörer av radioutrustning i Sverige.  

10.4.1 Importörer - antal företag och storlek på företag11 

Importörer totalt 0-49 anställda 50 eller fler anställda 

500 480 20 

 

11 Beskrivning av vilken tidsåtgång 
regleringen kan föra med sig för företagen 
och vad regleringen innebär för företagens 
administrativa kostnader 

11.1 Inledning 

Variabler för beräkningen av de administrativa kostnaderna nedan är tid, lönenivå, antal 
gånger per år som kravet ska uppfyllas (frekvens), och antal företag som omfattas av 
kravet (population).  

11.2 Tidsåtgång 

11.2.1 Bakgrund 

Elsäkerhetsverket har för beräkningen av de administrativa kostnaderna för sina 
föreskrifter som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 
26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk 
kompatibilitet12 (EMC-direktivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 

                                                 

10 http://www.elektronikbranschen.se/organisation/. 
11 Eftersom uppgift om importörer saknas i SCB:s företagsstatistik görs antagandet att fördelningen när det gäller 
företagens storlek motsvarar fördelningen för tillverkningsföretagens storlek. 
12 EUT L 96, 29.3.2014, s. 79, Celex 32014L0030. 
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2014/35/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning 
om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning13 (LVD-direktivet), anlitat 
Ramböll Management Consulting.14 PTS har i samförstånd med Elsäkerhetsverket använt 
konsultstudien för beräkningen av de administrativa kostnaderna.  

Konsultstudien som tagits fram för LVD- och EMC-direktivet har relevans för denna 
konsekvensutredning på följande sätt.  Produkter som faller under LVD- och EMC-
direktivet är elektriska eller elektroniska produkter som inte sänder eller tar emot 
radiovågor. Tillämpningen av radioutrustningsdirektivet utesluter tillämpningen av LVD- 
respektive EMC-direktivet (se art. 1.4 radioutrustningsdirektivet samt art. 2.2(a) EMC-
direktivet) eftersom radioutrustningsdirektivet omfattar LVD- och EMC-krav i art. 3.1. 
En tvättmaskin omfattas i vanliga fall av LVD- och EMC-direktivet. Så fort 
tvättmaskinen innehåller en radiomodul så att den kan styras via en app i mobilen faller 
den under radioutrustningsdirektivet.  Det rör sig alltså om besläktade produktkategorier. 
De administrativa kraven är i stort sett lika eftersom det rör sig om produktdirektiv som 
har anpassats till beslut 768/2008/EG.  

PTS har därför inte sett någon anledning att inhämta ytterligare uppgifter från företag. På 
så sätt har företag inte belastats med nya enkätundersökningar.15 

I konsekvensutredningen används därför konsultstudiens uppgifter om tidsåtgång för de 
administrativa kraven och uppgifter om övriga kostnader. Avvikelser kommer att 
särredovisas. 

11.2.2 Metodik 

De administrativa kostnaderna som de ekonomiska aktörerna träffas av är beräknade på 
insamlad data från en enkätundersökning. I enkäten har företagen fått uppskatta 
tidsåtgången för varje administrativt delmoment.16  

Tillverkarens kostnader för att ta fram den tekniska dokumentationen, EU-försäkran om 
överenstämmelse samt bruksanvisningen är knutna till antalet olika produkttyper som han 
sätter på marknaden. När det gäller dessa kostnader antas i konsultrapporten att 
tillverkaren tar fram en produkttyp per år. Samma antagande görs för beräkningarna i 
avsnitt 11.4. 

11.3 Beräkning av timlön  

De administrativa kostnaderna berör olika typer av funktioner i ett företag och är 
beroende av t.ex. företagets storlek, antalet anställda, om det rör sig om en tillverkare, 

                                                 

13 EUT L 96, 29.3.2014, s. 357, Celex 32014L0035. 
14 Ramböll Management Consulting, Konsekvensanalys av direktiven EMC & LVD för svenska företag, oktober 2015, 
http://www.elsakerhetsverket.se/contentassets/1809c9c42522488aa8d714bf54b97369/bilaga-1-konsekvensanalys.pdf. 
15 I samförstånd med gällande regler för myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, 
http://www.nnr.se/samrad/genomforandeavsamrad.html. 
16 Se Ramböll Management Consulting, Konsekvensanalys av direktiven EMC & LVD för svenska företag, oktober 
2015, s. 12 samt 14-21. 
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importör, distributör eller en kombination av importör och distributör. Lönenivån skiftar 
mellan företag. Mindre företag med få anställda har sällan specialfunktioner i form av 
jurister eller produktionschefer. I små företag kan det exempelvis vara den verkställande 
direktören som ansvarar för att verksamheten anpassas efter regelförändring, det kan 
också vara administrativ personal som ansvarar för uppgiften. Det kan även finnas fall där 
kompetens måste tas utifrån om det inte är möjligt att lösa uppgiften internt. Utifrån 
genomsnittslönerna för relevanta yrkesgrupper i SCB:s lönenedatabas17 används för 
beräkning av timlönen en bruttomånadslön på 40 000 kr.  Denna lön torde utgöra en 
genomsnittslön för de olika företag och funktioner inom företaget som utför de 
administrativa uppgifterna. Den genomsnittliga timlönen, beräknad på en 
bruttomånadslön på 40 000 kr, plus fulla arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och 
försäkringskostnader är 321 kr.18  

Total lönekostnad per år inklusive arbetsgivaravgifter, sociala 
avgifter och försäkringskostnader 

668 089 kr 

Total lönekostnad per månad inklusive arbetsgivaravgifter, 
sociala avgifter och försäkringskostnader 

55 674 kr 

Arbetstid per månad 

40 timmar per vecka, 52 veckor om året delat med 12 ger ett 
snitt på 173 timmar per månad 

173 timmar 

Timlön 321 kronor 

 

  

                                                 

17 http://www.scb.se/lonedatabasen/. 
18 För beräkningen användes beräkningsverktyget som finns på www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut-vad-en-
anställd-kostar. 
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11.4 Beräkning av administrativa kostnader 

11.4.1 Tillverkare 

Följande aktiviteter medför administrativa kostnader19: 

Bestämmelse Aktivitet Tid (h) Kostnad (kr) 

3 kap. 2 § Utarbeta den tekniska dokumentationen  77 24 717 

3 kap. 3 § Arkivera den tekniska dokumentationen 1 321 

3 kap. 2 § Upprätta EU-försäkran om 
överensstämmelse 

21 6 741 

3 kap. 3 § Arkivera EU-försäkran om 
överensstämmelse  

1 321 

3 kap. 8 § Upprätta bruksanvisningen20 51 16 371 

3 kap. 12 § Lämna ut dokumentation (EU-försäkran 
om överensstämmelse, den tekniska 
dokumentationen) till 
marknadskontrollmyndigheten på 
begäran 

6 1 926 

3 kap. 27 § Lämna ut information om leveranser 4 1 284 

3 kap. 5 § Granskning och registerföring i 
samband med klagomål 

47 15 087 

3 kap. 5 § Informera distributören klagomål 37 11 877 

 Administrativ kostnad per tillverkare  78 645 

 Antal tillverkare  1 421 

 Total kostnad   111 754 545 

                                                 

19 Beräkningen baseras på antagandet att företagen i snitt upprättar en teknisk dokumentation, en EU-försäkran om 
överensstämmelse och en bruksanvisning per år. 
20 Uppgift från databasen Malin för R&TTE-direktivet: 3000 min (=50 h), i bruksanvisningen tillkommer enligt art. 10.8 
RE-direktivet (3 kap. 8 § föreskriftsförslaget) information om frekvensband och uteffekt för den radioutrustning som 
sänder ut radiovågor och enligt art. 10.9 RE-direktivet (3 kap. 10 § föreskriftsförslaget) information om geografiska 
begränsningar. Uppgifterna hämtas från den tekniska dokumentationen, beräknad mertid: 1 h. 
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11.4.2 Importörer 

Följande aktiviteter medför administrativa kostnader: 

Bestämmelse Aktivitet Tid (h) Kostnad (kr) 

3 kap. 15 § Kontrollera att den tekniska 
dokumentationen har upprättats 

40 12 840 

3 kap. 21 § Arkivera en kopia av EU-försäkran om 
överensstämmelse 

1 321 

3 kap. 21 § Lämna ut EU-försäkran om 
överensstämmelse samt den tekniska 
dokumentationen till 
marknadskontrollmyndigheten på 
begäran 

6 1 926 

3 kap. 27 § Lämna ut information om leveranser 4 1 284 

3 kap. 19 § Granskning och registerföring i 
samband med klagomål 

47 15 087 

3 kap. 19 § Informera distributören klagomål 37 11 877 

 Administrativ kostnad per importör  43 335 

 Antal importörer  500 

 Total kostnad  21 667 500 

 

11.4.3 Distributörer 

Följande aktiviteter medför administrativa kostnader: 

Bestämmelse Aktivitet Tid (h) Kostnad (kr) 

3 kap. 27 § Lämna ut information om leveranser 4 1 284 

 Administrativ kostnad per distributör  1 284 

 Antal distributörer  14 507 

 Total kostnad  18 626 988 
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12 Beskrivning av vilka andra kostnader den 
föreslagna regleringen medför för 
företagen och vilka förändringar i 
verksamheten som företagen kan behöva 
vidta till följd av den föreslagna 
regleringen 

12.1 Inledning 

De övriga kostnader som den föreslagna regleringen medför kan indelas i kostnader som 
föranleds av krav som rör (1) produktanpassning, (2) bedömning av överensstämmelse 
och övriga kostnader som föranleds av administrativa krav bestående av märkningskrav, 
krav på kontaktuppgifter, krav på kontroll av vissa uppgifter m.m.  

För kostnaderna som redogörs under avsnitt 12.3 används uppgifterna från 
konsultrapporten. Dessa kostnader har beräknats genom att de tillfrågade företagen gjort 
en direkt uppskattning av hur stora kostnader varje delmoment kommer att medföra.21   

12.2 Produktanpassning 

När det gäller radioutrustningens tekniska egenskaper kräver art. 3.2 
radioutrustningsdirektivet att utrustning ska vara konstruerad så att den ändamålsenligt 
använder och stöder en effektiv användning av radiospektrum och därigenom undviker 
skadlig störning. Detta krav träffar tillverkare. Syftet med kravet på effektiv 
spektrumanvändning är att radiospektrum som finns i begränsad mängd används på ett 
ansvarsfullt sätt. Rent praktiskt innebär det att radioutrustningens mottagare behöver 
konstrueras så att de kan koexistera med andra system i samma band eller i grannband. 
Historiskt fanns ofta frekvensluckor mellan olika system men eftersom allt fler 
elektroniska produkter är försedda med radiokommunikationsfunktioner förtätas 
användningarna både frekvensmässigt och geografiskt. Kravet har genomförts i 2 kap 6 §.  

Kravet medför att konstruktionen och tillverkningen av ett stort antal produkter måste 
anpassas. Det kan dock konstateras att vissa produktkategorier redan idag uppfyller 
kraven om mottagaregenskaper. Detta kan illustreras genom det antal harmoniserade 
standarder som redan idag innehåller krav på mottagare. Det finns dock ett antal 
harmoniserade standarder som behöver anpassas.  

Användandet av harmoniserade standarder är frivilligt men ger presumtion om 
överensstämmelse med de väsentliga kraven i art. 3 radioutrustningsdirektivet. De 
relevanta harmoniserade standarderna tas fram av ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute). Av ETSIs arbetsprogram som framtagits med anledning av 

                                                 

21 Se Ramböll Management Consulting, Konsekvensanalys av direktiven EMC & LVD för svenska företag, oktober 
2015, s. 23-33. 
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radioutrustningsdirektivet framgår att 125 harmoniserade standarder behöver revideras 
och 38 nya harmoniserade standarder måste tas fram. Av de 125 harmoniserade 
standarder som ska revideras innehåller 26 redan mottagarkrav. 39 av de 125 
harmoniserade standarder saknar förvisso mottagaregenskaper i den harmoniserade delen 
av standarden men mottagaregenskaper för de produktkategorier som omfattas finns i 
andra europeiska standarder eller tekniska specifikationer. I dessa fall kan man utgå ifrån 
att de produkter som omfattas av dessa standarder redan uppfyller kraven. 60 av de 125 
harmoniserade standarder som ingår i arbetsprogrammet saknar mottagaregenskaper helt. 
Där behöver mottagaregenskaper införas. De 38 nya harmoniserade standarder som 
måste tas fram behövs delvis för att täcka produkter som faller under det utvidgade 
tillämpningsområdet samt delvis standarder för nya tekniker.  

Detta innebär att de produktkategorier som omfattas av standarder som behöver 
revideras respektive där det behövs nya standarder behöver anpassas. Det rör sig om en 
stor bandbredd av produkter. Allt från tekniskt enkla till mycket komplexa produkter. Det 
är inte möjligt att uppskatta vilka kostnader som följer av produktanpassningen. Man kan 
dock utgå ifrån att en storskalig produktion av komponenter i framtiden medför att 
produktionskostnader sjunker. Kostnaderna kommer till slut bäras av slutanvändaren.  

En effekt av regleringen, utöver kostnader för anpassning av produkterna, är en 
förbättrad radiomiljö och en effektiv användning av naturresursen radiospektrum. Det 
gör det också möjligt att enklare införa nya användningar eftersom de användningar som 
finns blir robustare mot störningar. En bättre radiomiljö förväntas vara till nytta både för 
tillverkare och för slutanvändare. 
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12.3 Bedömning av överensstämmelsen och övriga kostnader22 

12.3.1 Tillverkare 

Följande aktiviteter medför övriga kostnader: 

Bestämmelse Aktivitet Kostnad per år (kr) 

3 kap. 2 § Utföra eller låta utföra förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse 

86 250 

3 kap. 2, 10 §§ Anbringa CE-märkning och 
information om geografiska 
begränsningar23 

99 886 

3 kap. 4 § Rutiner som garanterar att 
serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med kraven 

62 059 

3 kap. 5 § Slumpvis provning 37 639 

3 kap. 6 § Märkning med typnummer, 
serienummer m.m. 

45 658 

3 kap. 7 § Anbringa namn, registrerade 
firmanamn, varumärke, postadress 
m.m. 

40 614 

 Total genomsnittlig övrig kostnad 372 106 

 Antal tillverkare 1 421 

 Total kostnad 528 762 626 

 

  

                                                 

22 Se Ramböll Management Consulting, Konsekvensanalys av direktiven EMC & LVD för svenska företag, oktober 
2015, s. 23-33. 
23 Information om geografiska begränsningar endast på förpackningen. 
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12.3.2 Importörer 

Följande aktiviteter medför övriga kostnader: 

Bestämmelse Aktivitet Kostnad per år (kr) 

3 kap. 15 § Kontroll av att tillverkaren utfört 
bedömning av överensstämmelse 

62 347 

3 kap. 15 § Kontroll att CE-märkning och information 
om geografiska begränsningar finns 

37 639 

3 kap. 19 § Slumpvis provning 37 639 

3 kap. 15 § Kontroll av märkning med typnummer, 
serienummer m.m. 

31 711 

3 kap. 16 § Anbringa namn, registrerade firmanamn, 
varumärke, postadress m.m. 

40 614 

3 kap. 15 § Kontroll att tillverkarens kontaktuppgifter 
finns på produkten  

27 015 

3 kap. 17 § Se till att bruksanvisning och 
säkerhetsinformation medföljer 

40 740 

 Total genomsnittlig övrig kostnad 277 705 

 Antal importörer 500 

 Total kostnad 138 852 500 
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12.3.3 Distributörer 

Följande aktiviteter medför övriga kostnader: 

Bestämmelse Aktivitet Kostnad per år (kr) 

3 kap. 23 § Kontroll att CE-märkning och information 
om geografiska begränsningar finns 

37 639 

3 kap. 23 § Kontroll av märkning med typnummer, 
serienummer m.m. 

31 711 

3 kap. 23 § Kontroll att tillverkarens och importörens 
kontaktuppgifter finns på produkten  

27 015 

3 kap. 23 § Se till att bruksanvisning och 
säkerhetsinformation medföljer  

40 740 

 Total genomsnittlig övrig kostnad 137 105 

 Antal distributörer 14 507 

 Total kostnad 1 988 982 235 

 

13 Beskrivning av i vilken utsträckning 
regleringen kan komma att påverka 
konkurrensförhållandena för företagen 

Småföretag kommer att få de största utmaningarna när det gäller de nya föreskrifterna då 
de på grund av sina begränsade personalresurser har svårt att inhämta information. Det 
finns också anledning att tro att dessa företags konkurrensmöjligheter påverkas negativt 
då kostnaderna för dem kan vara stora i förhållande till företagets storlek och omsättning. 
Stora företag med många produkter kan också påverkas negativt i samband med 
övergången då de ska genomföra förändringar på ett stort antal produkter samtidigt i 
samband med att R&TTE-direktivet upphör att gälla. Som redovisats i avsnitt 6 finns det 
inga regleringsalternativ till de föreslagna föreskrifterna.   

Det har konstaterats ovan att det finns skillnader i de kostnader som de nya föreskrifterna 
medför mellan tillverkare, importörer och distributörer. De nya föreskrifterna medför en 
ökad tydlighet i vad som utmärker de olika aktörerna och vilka skyldigheter olika aktörer 
har. Det torde därmed också bli lättare för företag att svara mot de olika skyldigheterna 
och därmed styra sina kostnader. 
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14 Beskrivning av om särskilda hänsyn 
behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning 

Det finns ingen möjlighet för PTS att anpassa reglerna efter små företags villkor. Detta 
beror på att reglernas innehåll är styrt av ett fullharmoniseringsdirektiv. 

Unionslagstiftningen föreskriver inga allmänna undantag och avvikelser för små företag 
eftersom detta skulle antyda att de eller deras produkter är sekunda eller undermåliga och 
få till följd att det uppstår en komplicerad rättslig situation som blir svårhanterlig för de 
nationella marknadskontrollmyndigheterna. Lagstiftningen har i stället tagit hänsyn till 
små företags situation genom att anta de mest ändamålsenliga förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse (för radioutrustningsdirektivet de förfaranden som 
regleras i bilaga 1-3 föreskriftsförlaget) och om bedömningsorganens skyldigheter att 
agera på ett proportionerligt sätt i förhållande till företagens storlek och den berörda 
tillverkningens inriktning på små serier eller på produkter som inte tillverkas seriemässigt. 

15 Närmare beskrivning av förslaget till 
föreskrifter och hur regleringen i andra 
avseenden kan komma att påverka 
företagen 

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 

1 § Tillämpningsområdet 

I denna bestämmelse regleras föreskrifternas tillämpningsområde.  
 
2 § Definitioner 

I art. 2 i radioutrustningsdirektivet definieras 26 termer. De definitioner som är relevanta 
för den nya lagen om radioutrustning har införts där, det är definitionerna av distributör, 
ekonomisk aktör, importör, radiobestämning, radioutrustning, radiovågor, skadlig 
störning, ibruktagande, radiobestämning, tillhandahållande på marknaden, tillverkare, 
tillverkarens representant och utsläppande på marknaden. Definitionerna har samma 
betydelse i föreskrifterna. I föreskrifterna bör dessutom införas de definitioner som är 
relevanta för de delar av direktivet som har delegerats.  

Det rör sig om definitioner av:   

 CE-märkning 

 Elektromagnetisk störning 

 Harmoniserad standard 
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Dessutom införs en definition av marknadskontrollmyndighet. I direktivet refereras på ett 
stort antal ställen till de ”behöriga myndigheterna” eller 
”marknadskontrollmyndigheterna”. Marknaskontrollmyndigheter för radioutrustning är i 
Sverige PTS och Elsäkerhetsverket, se 9 § radioutrustningsförordningen. 
 

2 kap. Väsentliga krav 

1- 4 §§ Hälsa och säkerhet 

Genom paragrafen genomförs art. 3.1(a) radioutrustningsdirektivet. Radioutrustning ska 
vara konstruerad så att den inte riskerar människors och husdjurs hälsa eller säkerhet och 
inte riskerar att egendom skadas. I detta inkluderas de säkerhetskrav för elektrisk 
utrustning som specificeras i bilaga 1 till LVD-direktivet dock med bortseende från de 
spänningsgränser som gäller enligt det direktivet. I 1 § regleras de allmänna hälso- och 
säkerhetskraven och i 2-4 §§ de specifika elsäkerhetskraven.  
 
Regleringen innebär att radioutrustning ska vara konstruerad så att den uppfyller kraven, 
det finns ingen skillnad till de krav som idag gäller varför PTS bedömer att det inte 
uppstår några nya konsekvenser till följd av regleringen. 

5 § Elektromagnetisk kompatibilitet 

Genom paragrafen genomförs art. 3.1(b) radioutrustningsdirektivet. Radioutrustning ska 
vara så konstruerad att den har en adekvat nivå av elektromagnetisk kompatibilitet enligt 
EMC-direktivet. I paragrafen anges de relevanta skyddskraven för elektromagnetisk 
kompatibilitet.  

Regleringen innebär att radioutrustning ska vara konstruerad så att den uppfyller kraven, 
det finns ingen skillnad till de krav som idag gäller varför PTS bedömer att det inte 
uppstår några nya konsekvenser till följd av regleringen. 

6 § Spektrumanvändning 

Genom paragrafen genomförs art. 3.2 radioutrustningsdirektivet. Radioutrustning ska 
vara konstruerad att den använder radiofrekvenser ändamålsenligt och stöder en effektiv 
användning av radiofrekvenser samt undviker skadlig störning. Regleringen skiljer sig från 
kravet i R&TTE-direktivet. Att radiospektrum ska användas effektivt innebär att krav på 
mottagaregenskaper införs. Det har till följd att ett antal produkttyper behöver anpassas 
till det nya kravet. Konsekvenserna för tillverkaren har beskrivits i avsnitt 12.2. 

7-11 §§ Övriga krav på viss utrustning 

Genom bestämmelserna genomförs de delar av art. 3.3 radioutrustningsdirektivet där 
kommissionen har antagit särskilda rättsakter.  
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De rättsakter som införlivas här är de som har antagits under R&TTE-direktivet och som 
fortfarande gäller. Det rör sig om fem beslut för att säkerställa att radioutrustningen 
stöder vissa funktioner som säkerställer tillgång till larmtjänster enligt art. 3.3(g) 
radioutrustningsdirektivet, tidigare art. 3.3(e) R&TTE-direktivet.  

2000/637/EG: Kommissionens beslut 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 

Kraven gäller för radioutrustning som ska användas på vattenvägar vilka omfattas av den 
ordning för radiotelefontjänster på inre vattenvägar som fastställdes i Basel den 6 april 
2000 i medlemsstater där denna ordning ska tillämpas. Radioutrustning som opererar 
inom de frekvensområden som anges i ordningen för radiotelefontjänster på inre 
vattenvägar ska använda det automatiska sändaridentifikationssystemet ATIS. 
Radiokommunikationsutrustning för tjänstekategorierna "fartyg emellan", "mellan fartyg 
och hamnmyndigheter" och "kommunikation ombord" enligt ordningen för 
radiotelefontjänster på inre vattenvägar ska inte kunna sända med en sändningseffekt som 
är högre än 1 watt. 

2001/148/EG: Kommissionens beslut av den 21 februari 2001 om tillämpning av artikel 
3.3 e i direktiv 1999/5/EG på transceivrar (lavinsändare/lavinsökare) 

Kraven gäller utrustning som fungerar på frekvensen 457 kHz och som är avsedd att 
lokalisera personer som blivit begravda i snö av en lavin. Utrustningen ska vara 
konstruerad så att den fungerar ihop med såväl nya transceivrar som med transceivrar 
som redan är i bruk (godkända enligt ETS 300 718). Den ska vara konstruerad så att den 
fungerar tillförlitligt efter att ha utsatts för en lavin och fortsätter att fungera då den under 
en längre tid är begravda i snö från en lavin. 

2005/53/EG: Kommissionens beslut 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) 

Kraven gäller för radioutrustning som används i den maritima mobila tjänsten enligt 
definitionen i artikel 1.28 i Internationella teleunionens (ITU) radioreglemente eller i den 
maritima mobila satellittjänsten enligt definitionen i artikel 1.29 i ITU:s radioreglemente. 
Denna utrustning ska utformas på ett sådant sätt att det säkerställs att den fungerar 
korrekt i sin avsedda miljö när den används på fartyg som inte omfattas av SOLAS och på 
landstationer, och den ska uppfylla det automatiska identifieringssystemets (AIS) alla 
tillämpliga driftskrav. 

2005/631/EG: Kommissionens beslut 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 
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Kraven gäller för lokaliseringssändare som är avsedda att sända på 406 MHz i Cospat-
Sarsat-systemet. Dessa lokaliseringssändare ska vara konstruerade på ett sådant sätt att 
felfri funktion i enlighet med godkända funktionskrav är säkerställd vid exponering för 
den miljö i vilken de kan komma att användas. I nödsituationer ska de möjliggöra tydlig 
och stabil kommunikation och fungera med stor precision genom att de uppfyller alla de 
krav som gäller för Cospat-Sarsat-systemet. 

2013/638/EU: Kommissionens beslut 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) 

Detta beslut ska tillämpas på all radioutrustning som inte ingår i tillämpningsområdet för 
direktiv 96/98/EG och som är avsedd att användas, för en av nedanstående tjänster, på 
alla fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för 
människoliv till sjöss (nedan kallade fartyg som inte omfattas av Solas) och för deltagande 
i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS), i enlighet med kapitel 
IV i den konventionen. 

Kraven gäller för marina mobiltjänster enligt definitionen i artikel 1.28 i Internationella 
teleunionens radioreglemente och för satellitbaserade marina mobiltjänster enligt 
definitionen i artikel 1.29 i Internationella teleunionens radioreglemente. Utrustningen ska 
vara konstruerad på ett sådant sätt att den fungerar felfritt när den exponeras för en marin 
miljö, att den uppfyller alla driftskrav för GMDSS som gäller fartyg som inte omfattas av 
Solas, i enlighet med Internationella sjöfartsorganisationens tillämpliga bestämmelser, och 
att den möjliggör tydlig och stabil kommunikation med en hög grad av tillförlitlighet när 
det gäller den analoga eller digitala kommunikationsförbindelsen. 

Regleringen innebär att radioutrustning ska vara konstruerad så att den uppfyller kraven, 
det finns ingen skillnad till de krav som idag gäller varför PTS bedömer att det inte 
uppstår några nya konsekvenser till följd av regleringen. 

3 kap. De ekonomiska aktörernas skyldigheter 

Enligt R&TTE-direktivet får endast utrustning som uppfyller de väsentliga krav samt 
direktivets bestämmelser i övrigt släppas ut på marknaden. En av de stora ändringarna är 
att radioutrustningsdirektivet i detalj beskriver vilka skyldigheter de olika ekonomiska 
aktörerna måste uppfylla för att säkerställa att utrustning som släpps ut och tillhandahålls 
på marknaden uppfyller direktivets krav. De flesta kraven måste de ekonomiska aktörerna 
redan uppfylla idag.  

Beräkningar av de administrativa och övriga kostnader finns i tabellerna i avsnitten 11 och 
12 med hänvisning till relevant bestämmelse i föreskrifterna.  
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1-12 §§ Tillverkarens skyldigheter 

Genom 3 kap. 1-12 §§ införlivas art. 10.1, 10.3-10.11 och 10.12 första meningen 
radioutrustningsdirektivet. 

Tillverkaren ska: 

 se till utrustningen har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga 
kraven 

 utarbeta den tekniska dokumentationen samt behålla den i tio år 

 utföra eller låta utföra den relevanta bedömningen av överensstämmelse 

 upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse samt behålla den i tio år 

 anbringa CE-märkningen 

 se till att det finns rutiner som säkerställer att serietillverkningen fortsätter att 
överensstämma med kraven  

 när det gäller risker och för att skydda slutanvändarens hälsa och säkerhet, utföra 
slumpvis provning av radioutrustning, granska och vid behov registerföra 
inkomna klagomål m.m. samt informera distributörerna sådana åtgärder 

 se till att radioutrustning (i undantagsfall förpackningen eller medföljande 
dokument) är försedd med typ-, parti- eller serienummer eller annan 
identifieringsmärkning  

 ange sitt namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en 
postadress på utrustningen eller i undantagsfall på förpackningen) på ett språk 
som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna 

 se till att radioutrustningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation 
på ett språk som lätt kan förstås av alla slutanvändare, bruksanvisningen ska 
innehålla information (inklusive information om tillbehör och programvara) som 
behövs för att kunna använda utrustningen på avsett sätt, för utrustning som 
sänder radiovågor ska frekvensband och maximal uteffekt anges, dessutom ska 
det finnas information om möjliga restriktioner eller krav på tillstånd och göra det 
möjligt att identifiera de geografiska områdena där sådana restriktioner finns 

 se till att all radioutrustning åtföljs av en kopia av EU-försäkran om 
överensstämmelse eller av en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse 

 vidta korrigerande åtgärder om det finns skäl att tro att utrustningen inte uppfyller 
kraven samt underrätta de berörda marknadskontrollmyndigheterna 

 på begäran lämna information och dokumentation som behövs för 
marknadskontroll 

Detta är de åtgärder som lagstiftaren anser att tillverkaren måste vidta för att säkerställa 
att endast produkter som uppfyller direktivets krav släpps ut på marknaden. Det som är 
nytt är kravet på slumpvis provning och registerföring av utrustning, kravet att informera 
marknadskontrollmyndigheterna i vissa fall där tillverkaren har skäl att tro att 
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utrustningen inte uppfyller de väsentliga kraven samt information om frekvensband och 
uteffekt i bruksanvisningen. De övriga kraven finns redan i R&TTE-direktivet.  

En beräkning av de administrativa och övriga kostnaderna finns i avsnitt 11 och 12. I 
övrigt anser PTS inte att regleringen medför konsekvenser för företagen. 

13-14 §§ Tillverkarens representant 

Genom 3 kap. 13-14 §§  införlivas art. 11 radioutrustningsdirektivet. 

Tillverkaren får utse en representant. Enligt definitionen i 3 § radioutrustningslagen måste 
representanten vara en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska unionen. 
För att utse en representant måste tillverkaren upprätta en skriftlig fullmakt med 
åtminstone de rättigheter som beskrivs i 14 §. Ansvaret för produkten när det gäller 
produktens konstruktion i enlighet med de väsentliga kraven och ansvaret för 
utarbetandet av den tekniska dokumentationen och utförandet av 
konformitetsbedömningen får däremot inte delegeras till representanten.  

Möjligheten att utse en representant finns redan i R&TTE-direktivet. Det finns dock inga 
regler om vilka rättigheter respektive skyldigheter om får föras över. Eftersom det är en 
möjlighet för tillverkaren, men inte ett tvång, gör PTS bedömningen att regleringen är 
kostnadsneutral. 

15-22 §§ Importörernas skyldigheter 

Genom bestämmelserna i 3 kap. 15-22 §§ införlivas art. 12.2 (förutom kraven vad gäller 
konstruktion och spektrumanvändning i första meningen), art. 12.3-12.8 samt art. 12.9 
första meningen radioutrustningsdirektivet. 

Importören ska: 

 se till att tillverkaren har utfört det lämpliga förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse 

 se till att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen,  

 se till att utrustningen är CE-märkt, försett med identifieringsmärkning samt 
tillverkarens namn och adress, 

 se till att utrustningen åtföljs av bruksanvisning, EU-försäkran om 
överensstämmelse och information om geografiska begränsningar  

 uppge sitt namn, registrerad firmanamn eller varumärke och en postadress 

 se till att lagrings- eller transportförhållanden inte äventyrar utrustningens 
överensstämmelse med de väsentliga kraven 

 när det gäller risker och för att skydda slutanvändarens hälsa och säkerhet, utföra 
slumpvis provning av radioutrustning, granska och vid behov registerföra 
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inkomna klagomål vid återkalla utrustningen samt informera distributörerna 
sådana åtgärder 

 vidta korrigerande åtgärder om det finns skäl att tro att utrustningen inte uppfyller 
kraven samt underrätta de berörda marknadskontrollmyndigheterna om 
utrustningen utgör en risk 

 hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för 
marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att utrustningen släppts ut på 
marknaden samt se till att marknadskontrollmyndigheterna kan få tillgång till den 
tekniska dokumentationen 

 på begäran lämna information och dokumentation som behövs för 
marknadskontroll 

Detta är de åtgärder som lagstiftaren anser att importören måste vidta för att säkerställa 
att endast produkter som uppfyller direktivets krav släpps ut på marknaden. Det som är 
nytt är kravet på att importörens namn och adress ska finnas på produkten eller i 
undantagsfall förpackningen eller medföljande dokument samt att utföra slumpvis 
provning och registerföring av utrustning samt informera 
marknadskontrollmyndigheterna i vissa fall där det finns skäl att tro att utrustningen inte 
uppfyller de väsentliga kraven. De övriga kraven finns redan i R&TTE-direktivet. En 
beräkning av de administrativa och övriga kostnaderna finns i avsnitt 11 och 12. I övrigt 
anser PTS inte att regleringen medför konsekvenser för företagen. 

23-26 §§ Distributörernas skyldigheter 

Genom bestämmelserna i 3 kap. 23-26 §§ införlivas art. 13.2-13.4 och art. 13.5 första 
meningen radioutrustningsdirektivet. 

Distributören ska:  

 kontrollera att utrustningen är försedd med CE-märkning, att den åtföljs av de 
dokument som krävs samt en bruksanvisning med föreskrivet innehåll och 
säkerhetsinformation 

 kontrollera att identifieringsmärkningen, tillverkarens och importörens namn och 
postadress finns på produkten eller i undantagsfall på förpackningen eller 
medföljande dokument 

 se till att lagrings- eller transportförhållanden inte äventyrar utrustningens 
överensstämmelse med de väsentliga kraven 

 vidta korrigerande åtgärder om det finns skäl att tro att utrustningen inte uppfyller 
kraven samt underrätta tillverkaren eller importören samt de berörda 
marknadskontrollmyndigheterna om utrustningen utgör en risk 

 på begäran lämna information och dokumentation som behövs för 
marknadskontroll 
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Detta är de åtgärder som lagstiftaren anser att distributören måste vidta för att säkerställa 
att endast produkter som uppfyller direktivets krav tillhandahålls på marknaden. De flesta 
kraven följer redan av R&TTE-direktivet. Det som är nytt är att distributören är skyldig 
att informera tillverkaren eller importören samt marknadskontrollmyndigheterna om det 
finns skäl att tro att utrustningen inte uppfyller de väsentliga kraven. En beräkning av de 
administrativa och övriga kostnaderna finns i avsnitt 11 och 12. I övrigt anser PTS inte att 
regleringen medför konsekvenser för företagen. 

27 § Övriga bestämmelser om de ekonomiska aktörernas skyldigheter  

Paragrafen införlivar art. 15 radioutrustningsdirektivet. Kravet syftar till att förenkla och 
effektivisera marknadskontrollen. Med ett effektivt spårbarhetssystem genom hela 
leveranskedjan blir det lättare för marknadskontrollmyndigheterna att spåra de 
ekonomiska aktörer som är ansvariga för radioutrustning som inte uppfyller kraven.  

Det rör sig om ett nytt krav.  De kostnader som kravet medför för de ekonomiska 
aktörerna redovisas i avsnitt 11. I övrigt anser PTS inte att regleringen medför 
konsekvenser för företagen. 

4 kap. Bedömning av överensstämmelse med väsentliga krav för 

radioutrustning  

Genom paragrafen genomförs art. 17 radioutrustningsdirektivet. Tillverkaren är skyldig 
att utföra en bedömning av överensstämmelse för att visa att radioutrustningen uppfyller 
de väsentliga kraven i artikel 3. Tillverkaren kan tillämpa olika procedurer som finns i 
bilagorna 1-3.  

När det gäller kraven i 2 kap. 1-5 §§ (som genomför art. 3.1) kan tillverkaren välja 
proceduren i bilaga 1 (intern tillverkningskontroll), bilaga 2 (EU-typkontroll följd av 
överensstämmelse med typ på grundval av intern tillverkningskontroll) eller bilaga 3 
(förfarandet baserat på fullständig kvalitetssäkring).  

När det gäller kraven i 2 kap. 6 och 7-11 §§ (som genomför art. 3.2 och art. 3.3) kan 
tillverkaren använda procedurerna i bilaga 2 (EU-typkontroll följd av överensstämmelse 
med typ på grundval av intern tillverkningskontroll) eller bilaga 3 (förfarandet baserat på 
fullständig kvalitetssäkring). Proceduren i bilaga 1 (intern tillverkningskontroll) får 
tillverkaren endast använda om han har tillämpat harmoniserade standarder vars referens 
har offentliggjorts i Europeiska unionens offentliga tidning.  

För tillverkaren innebär detta att han antingen utför bedömningen själv genom att följa 
alla steg som räknas upp i bilaga 1 eller anlitar ett anmält organ som utför de delar av 
uppgifterna som anges i bilaga 2 respektive 3. 
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Ett anmält organ är ett organ som utför bedömning av överensstämmelse.24  Ett sådant 
organ måste uppfylla kraven i kapitel IV radioutrustningsdirektivet samt måste anmälas till 
kommissionen enligt proceduren i kapitel IV. I Sverige har bestämmelserna om anmälda 
organ införlivats i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter 
och allmänna råd (STAFS 2015:6) om anmälda organ inom vissa områden.25 

Kostnaden för att genomföra en bedömning av överensstämmelse har redovisats i avsnitt 
12. Det finns ingen skillnad till de krav som idag gäller varför PTS bedömer att det inte 
uppstår några nya konsekvenser till följd av regleringen. 

5 kap. EU-försäkran om överensstämmelse  

Genom bestämmelserna i 5 kap. genomförs art. 18 radioutrustningsdirektivet. 
Tillverkaren är skyldig att upprätta en försäkran om att utrustningen överensstämmer med 
de väsentliga kraven i direktivet, en s.k. EU-försäkran om överensstämmelse. Denna 
försäkran ska vara utformad enligt mallen i bilaga 4. En EU-försäkran om 
överensstämmelse ska följa med produkten. Tillverkaren får välja och kan antingen bifoga 
den fullständiga EU-försäkran enligt bilaga 4 eller den förenklade EU-försäkran enligt 
bilaga 5. Om den förenklade EU-försäkran följer med produkten måste den innehålla en 
hänvisning till en webbsida där den fullständiga EU-försäkran finns.  

De administrativa kostnaderna för att upprätta en EU-försäkran framgår av avsnitt 11. 
Motsvarande krav om EU-försäkran om överensstämmelse finns redan i dag. Till skillnad 
från dagens regler innehåller radioutrustningsdirektivet mallar för den fullständiga och 
den förenklade EU-försäkran vilket medför ökad rättssäkerhet. PTS bedömer därför att 
det inte uppstår några nya konsekvenser till följd av regleringen. 

6 kap. CE-märkning 

Genom bestämmelserna i 6 kap. genomförs de delar av art. 19 och art. 20 
radioutrustningsdirektivet som inte regleras i lagen (2011:791) om ackreditering och 
teknisk kontroll. Radioutrustning ska ha en CE-märkning som är utformad så som 
reglerat. De allmänna reglerna om CE-märkningens utformning finns i lagen (2011:791) 
om ackreditering och teknisk kontroll som i sin tur hänvisar till beslut 765/2008. I art. 19 
och 20 radioutrustningsdirektivet regleras i övrigt tillåtna avvikelser från de allmänna 
reglerna. CE-märket får i vissa fall, om t.ex. produkten är liten, vara mindre än 5 mm 
under förutsättning den är synlig och läsbar. För radioutrustning ska den inte bara vara 
anbringad på produkten utan även på förpackningen. Det krävs dock inte längre att den 
finns på medföljande dokument som bruksanvisningen. Om tillverkaren har anlitat ett 
anmält organ och tillämpat konformitetsbedömningsförfarandet fullständig 
kvalitetskontroll i bilaga 3 ska det anmälda organet eller tillverkaren dessutom anbringa 

                                                 

24 För en utförlig beskrivning, se http://www.swedac.se/sv/Omraden/Anmalda-organ/. 
25 http://www.swedac.se/PageFiles/6354/STAFS%202015-6%20konsoliderad.pdf. 
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det anmälda organets identifieringsnummer. Detta nummer ska ha samma höjd som CE-
märket.  

Kostnader för tillverkaren att anbringa CE-märkningen respektive för importören och 
distributören att kontrollera att CE-märkningen finns har redovisats i kapitel 12. Till 
skillnad från de krav om CE-märkning som gäller idag införs lättnader genom 
radioutrustningsdirektivet. CE-märkningen krävs endast på produkten och förpackningen 
men inte längre på medföljande dokument. För importören och distributören tydliggörs 
att de är skyldiga att kontrollera att märkningen finns. Det är dock ingen skillnad från 
kraven som gäller idag eftersom endast utrustning som uppfyller R&TTE-direktivets krav 
får säljas. Därmed finns en indirekt reglering om att importörer och distributörer måste se 
till att de produkter som de säljer är CE-märkta. PTS bedömer därför att det inte uppstår 
några nya konsekvenser till följd av regleringen. 

7 kap. Teknisk dokumentation 

Genom bestämmelserna i 7 kap. genomförs art. 21 radioutrustningsdirektivet. Den 
tekniska dokumentationen ska beskriva vad tillverkaren har gjort för att säkerställa att 
radioutrustningen uppfyller de tekniska kraven. I bilaga 6 som paragrafen hänvisar till 
finns det minimiinnehåll som den tekniska dokumentationen ska ha. Vidare föreskrivs i 2 
§ att den tekniska dokumentationen ska upprättas innan radioutrustningen släpps ut på 
marknaden samt att den regelbundet ska uppdateras. 3 § reglerar även på vilket språk de 
delar av den tekniska dokumentationen ska vara skrivna på där bedömning görs av ett 
anmält organ. 

Teknisk dokumentation ska upprättas även idag enligt R&TTE-direktivet. Vad den 
tekniska dokumentationen ska innehålla beskrivs i konformitetsbedömningsförfarandet 
för intern tillverkningskontroll. I radioutrustningsdirektivet flyttas reglerna om den 
tekniska dokumentationens innehåll från konformitetsbedömningsförfarandet till en egen 
bilaga. Kraven är mer specifika när det gäller beskrivningen av produkten. Det tillkommer 
att tillverkaren ska lämna information om geografiska begränsningar enligt art. 10.10 
radioutrustningsdirektivet samt att tillverkaren ska visa att han har uppfyllt sina 
skyldigheter enligt art. 10.2 och specificerat i vilket land/vilka länder produkten kan 
användas. Dessutom ska en kopia av EU-försäkran samt en kopia av EU-typintyget (om 
tillämpligt) bifogas. Dessa dokument måste tillverkaren ta fram för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt andra delar av direktivet. Språkfrågan är reglerad på samma sätt som 
idag.  

Om den tekniska dokumentationen inte uppfyller kraven får 
marknadskontrollmyndigheterna, för att kontrollera om produkten uppfyller de västenliga 
kraven, uppmana tillverkaren eller importören att testa produkten hos ett organ som 
bestäms av marknadskontrollmyndigheten. För kostnaden står tillverkaren eller 
importören. Kostnader kan undvikas genom att tillverkaren respektive importören 
uppfyller sina skyldigheter. 
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De kostnadsmässiga konsekvenserna för tillverkaren beskrivs i avsnitt 11. Eftersom 
kraven till största delen motsvaren de krav som redan finns idag gör PTS bedömningen 
att inte uppstår några avsevärda nya kostnader till följd av regleringen. 

8 kap. Ersättning för marknadskontroll 

I 8 kap. 1 § regleras i vilka fall de ekonomiska aktörer som tillhandahåller PTS utrustning 
för marknadskontroll kan få ersättning.  

Enligt art. 19.1 andra stycket förordning 765/2008 har marknadskontrollmyndigheterna 
rätt att ta nödvändiga provexemplar av produkterna. Som framgår av propositionen till 
radioutrustningslagen26 omfattar bestämmelsen såväl att marknadskontrollmyndigheten 
tar provexemplar på plats hos eller rekvirerar utrustningen från en ekonomisk aktör som 
att myndigheten köper utrustningen från aktören för kontroll. I de fall där 
marknadskontrollmyndigheten tar provexemplar på plats eller rekvirerar provexemplar, 
dvs. inte betalar för provexemplaren (och lämnar tillbaka dem efter avslutad provning), 
kan det bli aktuellt att ersätta den ekonomiska aktören. Ersättning utgår endast om 
utrustningen uppfyller kraven samt försämras under kontrollen. I paragrafen regleras 
vidare när ersättning betalas samt vilka belopp som ersättningen uppgår till. 

I 8 kap. 2 § regleras skyldigheten att ersätta PTS provningskostnader. 

Vid marknadskontroll kontrollerar PTS om utrustningen uppfyller de administrativa och 
tekniska (väsentliga) kraven. För att kontrollera de tekniska kraven skickar PTS 
utrustningen till ett testlaboratorium som utför testerna.  

Den ekonomiska aktören som har tillhandahållit utrustning för kontroll är skyldig att 
betala provningskostnader om utrustningen inte uppfyller kraven. Den ekonomiska 
aktören är skyldig att betala hela beloppet för provningen. Undantagsvis, om det finns 
synnerliga skäl, får ersättningen bestämmas till ett lägre belopp.  

Bestämmelserna om ersättning för marknadskontroll motsvarar de bestämmelser som 
gäller idag. Den som tillhandahåller utrustning för marknadskontroll kan undvika 
kostnader för provning genom att uppfylla sina skyldigheter och endast släppa ut 
respektive tillhandahålla på marknaden utrustning som uppfyller kraven i lagstiftningen.  

Bilagor 1-3 Bedömningsförfaranden 

Bilagorna 1-3 innehåller olika förfaranden för bedömning av överensstämmelse.  

Bedömning av överensstämmelse är den process där det visas huruvida de väsentliga 
kraven i radioutrustningsdirektivet har uppfyllts.  

                                                 

26 Prop. 2015/16:93 Genomförande av radioutrustningsdirektivet, s. 65. 
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De tre förfaranden som införs motsvarar de i bilaga II, III och V i R&TTE-direktivet. 
Genom bestämmelserna införs därmed inte nya krav.  

Bilaga 1 Bedömning av överensstämmelse Modul A – intern tillverkningskontroll 

Genom bilaga 1 införlivas bilaga II radioutrustningsdirektivet. Bilagan innehåller modul A 
– intern tillverkningskontroll. Detta förfarande får tillverkaren välja för att visa 
överensstämmelse med 2 kap. 1-5 §§ (som genomför art. 3.1(a) och art. 3.1(b)), även i de 
fall där han inte använder harmoniserade standarder. För att få använda detta förfarande 
för att visa överensstämmelse med kraven i 2 kap. 6 och 7-11 §§ (som genomför art. 3.2 
och art. 3.3 ) måste tillverkaren följa relevanta harmoniserade standarder som har 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Tillverkaren ska upprätta den teknisk dokumentation och vidta åtgärder för att 
produktionsprocessen leder till att den tillverkade utrustningen överensstämmer med den 
tekniska dokumentationen. Dessutom ska tillverkaren anbringa CE-märket och upprätta 
en EU-försäkring om överensstämmelse. Vissa skyldigheter får delegeras till en 
representant. 

Det finns ingen skillnad till de krav som idag gäller varför PTS bedömer att det inte 
uppstår några nya konsekvenser till följd av regleringen. 

Bilaga 2 Bedömning av överensstämmelse Modulerna B och C – EU-typkontroll 
och överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll 

Genom bilaga 2 införlivas bilaga III radioutrustningsdirektivet. Bilagan innehåller 
modulerna B och C – EU-typkontroll och överensstämmelse med typ som grundar sig på 
intern tillverkningskontroll. Detta förfarande får väljas för att visa överensstämmelse med 
2 kap. 1-5 §§ (som genomför art. 3.1(a) och art. 3.1(b)). Förfarandet får användas för att 
visa överensstämmelse med 2 kap. 6 och 7-11 §§ (som genomför art. 3.2 och art. 3.3) 
även i de fall där tillverkaren inte eller endast delvis har följt relevanta harmoniserade 
standarder.  

EU- typkontroll är det förfarandet för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett 
anmält organ undersöker den tekniska konstruktionen av radioutrustningen och 
kontrollerar och intygar att den uppfyller de väsentliga kraven. I förfarandet föreskrivs 
närmare tillverkarens och det anmälda organets skyldigheter.  

Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll är det 
förfarandet för bedömning av överensstämmelse där tillverkaren har anlitat ett anmält 
organ för att utfärda ett EU-typintyg samt säkerställer att den berörda radioutrustningen 
överensstämmer med typen enligt beskrivningen i typintyget. Det gör han genom att vidta 
nödvändiga åtgärder för att produktionsprocessen leder till radioutrustningens 
överensstämmelse med EU-typintyget, anbringar CE-märkning samt utfärder en EU-
försäkran om överensstämmelse. Vissa uppgifter får han delegerar till en representant. 
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Det finns ingen skillnad till de krav som idag gäller varför PTS bedömer att det inte 
uppstår några nya konsekvenser till följd av regleringen. 

Bilaga 3 Bedömning av överensstämmelse Modul H – överensstämmelse som 
grundar sig på fullständig kvalitetssäkring 

Genom bilaga 3 införlivas bilaga IV radioutrusningsdirektivet. Bilagan innehåller modul H 
– överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring. Detta förfarande får 
väljas för att visa överensstämmelse med 2 kap. 1-5 §§ (som genomför art. 3.1(a) och art. 
3.1(b)) samt 2 kap. 6 och 7-11 §§ (som genomför art. 3.2 och art. 3.3) även i de fall där 
tillverkaren inte eller endast delvis har följt relevanta harmoniserade standarder.  

Tillverkaren måste för konstruktion, tillverkning, kontroll och provning tillämpa ett 
godkänt kvalitetssystem. För att bedöma kvalitetssystemet måste tillverkaren anlita ett 
anmält organ. Förfarandet reglerar i detalj tillverkarens och det anmälda organets 
skyldigheter. Även i detta förfarande får tillverkaren delegera vissa uppgifter till en 
representant.  

Det finns ingen skillnad till de krav som idag gäller varför PTS bedömer att det inte 
uppstår några nya konsekvenser till följd av regleringen. 

Bilaga 4 EU-försäkran om överensstämmelse 

Genom bilaga 4 införlivas bilaga VI radioutrustningsdirektivet. Bilagan innehåller en mall 
för utformningen av den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse. 

Idag finns två olika mallar för EU-försäkran om överensstämmelse i två (icke-bindande) 
vägledningsdokument.27 Genom att det införs en mall i bilagan ökas därmed 
rättssäkerheten. Enligt PTS bedömning uppstår inte några nya konsekvenser till följd av 
regleringen. 

Bilaga 5 Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse 

Genom bilaga 5 införlivas bilaga VII radioutrustningsdirektivet. Bilagan innehåller en mall 
för den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse. 

En förenklad EU-försäkran om överensstämmelse får tillverkaren enligt en vid tolkning 
av R&TTE-direktivet redan idag bifoga utrustningen. För denna förenklade försäkran 
finns däremot varken specifika regler eller någon mall. Genom bestämmelsen ökas 
därmed rättssäkerheten. Enligt PTS bedömning uppstår inte några nya konsekvenser till 
följd av regleringen. 

                                                 

27 Vägledningsdokumenten finns under rubriken ”Guidance”, se ”Guide” s. 58 och ”Quick guide” s. 4 på 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/rtte-directive/index_en.htm. 
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Bilaga 6 Den tekniska dokumentationens innehåll  

Genom bilaga 6 införlivas bilaga V radioutrustningsdirektivet. Enligt 3 kap. 2 § (som 
genomför art. 10.3) är tillverkaren skyldig att upprätta den tekniska dokumentationen. I 
bilagan regleras det minimiinnehåll som den tekniska dokumentationen enligt 7 kap 1 § 
föreskriftsförslaget ska ha.  

Idag finns regler om den tekniska dokumentationens innehåll som en del i Modul A 
(bilaga II punkt 4 R&TTE-direktivet). Nu lyfts reglerna till en egen bilaga vilket medför 
ökad tydlighet. Dessutom preciseras vilka dokument och beskrivningar som ska ingå i den 
tekniska dokumentationen. Enligt PTS bedömning utgör bestämmelserna endast en 
precisering av redan befintliga krav. Det uppstår därför inte några negativa konsekvenser 
till följd av regleringen. 

16 Underrättelse för anmälan till Europeiska 
kommissionen 

Det föreskrivs i 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler att en myndighet som 
avser att fatta beslut om en teknisk regel i god tid ska underrätta Kommerskollegium om 
det förslag som den har utarbetat. Bestämmelserna i förordningen ansluter till Sveriges 
internationella förpliktelser enligt bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande 
tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster 
(kodifiering).28 

Enligt PTS bedömning är nu föreslagna föreskrifter inte att se som sådana tekniska regler 
som ska underrättas enligt nämnda förordning eftersom föreskrifterna uppfyller en 
bindande unionsrättsakt som leder till att tekniska specifikationer antas. 

17 Kontaktpersoner 

Sakfrågor: 
Peggy Haase 
peggy.haase@pts.se 
08-678 55 80 
 
Rättsliga frågor: 
Erica Nyström 
erica.nystrom@pts.se 
08-678 56 35 
 

                                                 

28 EUT L 241, 17.9.2015, s. 1, Celex 32015L1535. 
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