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Datum Vår referens Aktbilaga
2017-12-08 Dnr: 17-11591

Birger Hägg
Spektrumavdelningen
08-678 56 41
birger.hagg@pts.se

SF Material Handling AB, 
org.nr. 556931-1912
Parkgatan 13
411 24 Göteborg

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Beslut om förbud enligt 12 § 
radioutrustningslagen 

Saken
Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen (2016:392) beträffande TV-
box T95U Pro.

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) förbjuder SF Material Handling AB, org.nr. 
556931-1912, att på marknaden släppa ut de 10 TV-boxar T95U Pro vars 
övergång till fri omsättning skjutits upp av Tullverket i verkets ärende med dnr 
KTR 2017-1830.

Detta beslut ska gälla omedelbart.

Bakgrund
PTS utövar marknadskontroll enligt förordning 765/2008 om ackreditering och 
marknadskontroll1 och radioutrustningslagen. Förordning 765/2008 om 
ackreditering och marknadskontroll innehåller bl.a. regler för kontroll av 
produkter som importeras från länder utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.   

Försändelsen med 10 TV-boxar T95U Pro har deklarerats till Tullverket för fri 
omsättning av DHL Express Sweden AB för SF Material Handling AB räkning.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (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 339/93.
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Tullverket har genomfört en inspektion av försändelsen och underrättat PTS 
om produkterna den 30 november 2017 samt bifogat fotografier på 
produkterna, deras förpackningar och medföljande dokument. Den 5 december 
2017 underrättade Tullverket PTS om att frigörandet av produkterna skjutits 
upp till och med den 8 december 2017 eftersom produkterna kan misstänkas 
inte uppfylla kraven i relevant harmoniseringslagstiftning inom EU.

PTS har granskat underlaget från Tullverket och kommit fram till att 
produkterna saknar märkning med tillverkarens namn, registrerat firmanamn 
eller registrerat varumärke och tillverkarens postadress, att de saknar märkning 
med importörens namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och 
importörens postadress. CE-märkningen på produkterna och förpackningarna 
är inte rätt utformad. Dessutom saknar produkterna en EU-försäkran om 
överensstämmelse som ska medfölja varje enskild produkt.

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 4 § radioutrustningslagen får radioutrustning endast släppas ut eller 
tillhandahållas på marknaden om föreskrivna krav är uppfyllda och 
radioutrustningen är förenlig med gällande krav på användning av 
radiofrekvenser i minst en medlemsstat i Europeiska unionen.

Enligt 12 § radioutrustningslagen får PTS meddela de förelägganden och 
förbud som behövs för att denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd 
av lagen och direkt tillämpliga rättsakter som har meddelats med stöd av 
direktiv 2014/53/EU2 ska följas. 

Av 13 § radioutrustningslagen framgår att PTS får bestämma att ett beslut enligt 
12 § ska gälla omedelbart.

Bestämmelser om marknadskontroll av produkter som förs in på EUs inre 
marknad finns i artiklarna 27-29 förordning 765/2008 om ackreditering och 
marknadskontroll. Av artikel 29.2 förordning 765/2008 om ackreditering och 
marknadskontroll framgår att om en marknadskontrollsmyndighet finner att en 
produkt inte uppfyller kraven i harmoniserad gemenskapslagstiftning ska 
myndigheten vidta lämpliga åtgärder, inbegripet, om så är nödvändigt, förbjuda 
att produkten släpps ut på marknaden. Om utsläppande på marknaden förbjuds 
ska marknadskontrollsmyndigheten begära att den myndighet som ansvarar för 
yttre gränskontroll inte låter produkten övergå i fri omsättning.

2 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.
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Av övergångsbestämmelserna till radioutrustningslagen framgår att denna lag 
träder ikraft den 13 juni 2016. Genom lagen upphävs lagen (2001:121) om 
radio- och teleterminalutrustning. Radioutrustning som uppfyller kraven i den 
upphävda lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska anses 
uppfylla föreskrivna krav enligt den nya lagen, om utrustningen har släppts ut 
på marknaden före den 13 juni 2017.

De väsentliga (tekniska) och administrativa kraven regleras närmare i PTS 
föreskrifter (PTSFS 2016:5) om krav m.m. på radioutrustning. Enligt 3 kap. 7 
och 9 §§ ska tillverkaren på radioutrustningen ange namn, registrerat firmanamn 
eller registrerat varumärke och en postadress samt se till att det med 
radioutrustningen medföljer en EU-försäkran om överensstämmelse. Av 3 kap. 
15  § framgår att 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 §§. Enligt 
3 kap. 16 § ska importören på radioutrustningen ange sitt namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och en postadress. Av 6 kap. 2 § framgår 
att CE-märkning ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 
30.1-30.5 i förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll. 
Utformningen av CE-märket regleras i artikel 30.2 samt bilaga II förordning 
765/2998 om ackreditering och marknadskontroll.

PTS bedömning
Från och med den 13 juni 2017 får radioutrustning endast släppas ut på 
marknaden om den uppfyller kraven i radioutrustningsdirektivet som är 
genomfört i Sverige genom radioutrustningslagen och PTS föreskrifter om krav 
m.m. på radioutrustning. 

Av artikel 29.2 förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll 
framgår att om en marknadskontrollsmyndighet finner att en produkt inte 
uppfyller kraven i harmoniserad gemenskapslagstiftning ska myndigheten vidta 
lämpliga åtgärder, inbegripet, om så är nödvändigt, förbjuda att produkten 
släpps ut på marknaden.

Av 3 kap. 15 § PTS föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning framgår att 
importören är skyldig att se till att radioutrustningen är märkt med tillverkarens 
namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en postadress samt 
åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse. Enligt 3 kap. 16 § PTS 
föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning ska importören på 
radioutrustningen ange sitt namn, registrerat firmanamn eller registrerat 
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varumärke och en postadress. CE-märket ska vara utformat i enlighet med det 
piktogram som anges i bilaga II till förordning 765/2008 om ackreditering och 
marknadskontroll. 

PTS utredning har visat att det saknas tillverkarens och importörens namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och tillverkarens och 
importörens postadresser på produkterna. CE-märket på produkterna och 
förpackningarna följer inte den korrekta grafiska utformningen som föreskrivs. 
Dessutom åtföljs produkterna inte av en EU-försäkran om överensstämmelse. 

Därmed uppfyller SF Material Handling AB inte de administrativa krav som 
ställs på den radioutrustning som är föremål för detta beslut enligt den gällande 
harmoniserade lagstiftningen. 

SF Material Handling AB ska mot bakgrund av det ovan anförda förbjudas att 
släppa ut produkterna på marknaden.

För att säkerställa efterlevnaden av beslutet ska det gälla omedelbart.
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Underrättelse om överklagande
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 
102 49 Stockholm, alternativt till pts@pts.se. 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. 

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. 
Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska också anges samt eventuell 
annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar ett ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och 
mobiltelefonnummer anges. 

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning om PTS inte själv ändrar beslutet på det sätt ni begärt.

Om något är oklart kan ni vända er till PTS.

_____________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Lars Eklund. I ärendets slutliga 
handläggning har även marknadskontrollinspektören Birger Hägg och juristen 
Peggy Haase deltagit.

Bilagor

Delgivningskvitto
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