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Radioutrustning  

Märknings- och informationskrav 
 

Radioutrusningsdirektivet (2014/53/EU, RED) innehåller omfattande märknings- och 
informationskrav. 

På produkten 

 Typ-, parti-, serienummer eller annan identifieringsmärkning (art. 10.6 RED) 

 Tillverkarens namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en 
postadress (art. 10.7) – undantag: om det inte går pga. radioutrustningens 
storlek/art – då får informationen finnas på förpackningen eller medföljande 
dokument  

 I förekommande fall (dvs. om det finns en importör) importörens namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en postadress (art. 12.3 
RED) – undantag: om det inte går pga. radioutrustningens storlek/art eller om 
importören skulle behöva öppna förpackningen för att märka på produkten– då 
får märkningen finnas på förpackningen eller medföljande dokument 

 CE-märkning på radioutrustningen eller dess informationsskylt – undantag: om 
det inte är möjligt eller lämpligt pga. radioutrustningens art (art. 20.1 RED) 

 Det anmälda organets identifikationsnummer om man har tillämpat modul H 
(art. 20.3 RED) 

På förpackningen 

 CE-märkning (art. 20.1 RED) 

 Det anmälda organets identifikationsnummer om man har tillämpat modul H 
(art. 20.3 RED) 

 Information om geografiska begränsningar som möjliggör att identifiera den 
medlemsstat eller det geografiska område i en medlemsstat där det finns 
restriktioner för ibruktagande eller krav på tillstånd att använda radiosändaren 
(art. 10.10 RED) 

 Ev. tillverkarens och/eller importörens namn, registrerat firmanamn eller 
registrerat varumärke och en postadress om det inte var möjligt att lämna 
informationen på produkten (art. 10.7, art. 12.3 RED) 
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På medföljande dokument 

 Ev. tillverkarens och/eller importörens namn, registrerat firmanamn eller 
registrerat varumärke och en postadress om det inte var möjligt att lämna 
informationen på produkten (art. 10.7, art. 12.3 RED) 

Med produkten 

 Bruksanvisning och säkerhetsinformation ska följa med produkten (art. 10.8) 

 EU-försäkran om överensstämmelse (antingen den fullständiga EU-försäkran 
enligt mallen i bilaga VI RED eller en förenklad version enligt mallen i bilaga VII 
RED) ska följa med produkten. Om den förenklade versionen medföljer ska den 
innehålla en exakt webbadress där hela texten till EU-försäkran om 
överensstämmelse finns (art. 10.9 RED) 

Bruksanvisningens innehåll 

 Uppgifter som behövs för att kunna använda radioutrustningen på avsett sätt 
(art. 10.8 RED) 

 I tillämpliga fall en beskrivning av tillbehör och komponenter samt programvara 
som får radioutrustningen att fungera som avsett (art. 10.8 RED) 

 Om utrustningen avsiktligt avger radiovågor ska frekvensband och maximal 
uteffekt anges (art. 10.8 RED) 

 Om det finns geografiska begränsningar så ska informationen i bruksanvisningen 
förtydliga och utveckla den information som ska finnas på förpackningen. 
Informationen ska möjliggöra att identifiera den medlemsstat eller det 
geografiska område i en medlemsstat där det finns restriktioner för ibruktagande 
eller krav på tillstånd att använda radiosändaren (art. 10.10 RED) 

 

 

 

 

Observera att detta endast är ett informationsblad som sammanfattar de lagstadgade 
kraven.  
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