
 PROMEMORIA 

Sida 

   

 Datum Vår referens 

 2016-06-13 Dnr: 16-1473 1(10) 

    

Spektrumavdelningen 

Peggy Haase 

08-678 55 80 

peggy.haase@pts.se 

 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Remissammanställning, Remiss av Post- 
och telestyrelsens föreskrifter om krav 
m.m. på radioutrustning 

Post- och telestyrelsen remitterade förslaget till nya föreskrifter om krav m.m. 
på radioutrustning till följande remissinstanser: 

1. Brandvarnaregruppen 

2. Branschföreningen Ljud, Ljus 

3. Elektriska Hushållsapparat 
Leverantörer 

4. Elektronikbranschen 

5. Elsäkerhetsverket 

6. Ericsson 

7. Hi3G 

8. Huawei Technologies Sweden 
AB 

9. Intertek SEMKO 

10. IT&Telekomföretagen 

11. ITS Svenska Informations- och 
Telekommunikationsstandardiserin
gen 

12. Jaktgrossisterna 

13. Kommerskollegium 

14. Konsumentverket 

15. Kungliga Tekniska Högskolan 
(Wireless@KTH) 

16. Lek- och Babybranschen 

17. Läkemedelsverket 

18. MTB MobilTeleBranschen 

19. Myndigheten för press, radio 
och tv 

20. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

21. Net1 Sverige AB 

22. Näringspunkten 

23. SEK Svensk Elstandard 

24. Socialstyrelsen 

25. Sony Mobile Communications 
AB 

26. SP Tekniska Forskningsinstitut 

27. Strålsäkerhetsmyndigheten 

28. Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll (Swedac) 

29. Svensk Elektronik 

30. Svensk Handel 

31. Svenskt Näringsliv 
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32. Sveriges 
Kommunikationselektronik 
Företagare Förening (SKEF) 

33. Teknikföretagen 

34. Tele 2 AB 

35. Telenor Sverige AB 

36. TeliaSonera AB 

37. Teracom 

38. Tillväxtverket 

39. Transportstyrelsen 

 

Remissen skickades ut den 20 maj 2016 och svar begärdes senast den 10 juni 
2016 (tre veckor). Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen begärde 
en förlängning av remisstiden med sju arbetsdagar respektive fem till tio 
arbetsdagar. Begäran kunde inte beviljas pga. den tidigarelagda tidsplanen för 
styrelsebeslut. Strålsäkerhetsverket och Transportstyrelsen har dock inkommit 
med svar. 

Svar inkom från följande remissinstanser: 

Brandvarnaregruppen, Elektriska Hushållsapparat Leverantörer, 
Elsäkerhetsverket, ITS, Kommerskollegium, Läkemedelsverket, Myndigheten 
för press, radio och tv, SEK, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Swedac, Tillväxtverket och Transportstyrelsen. 

Remissammanställning och analys: 

Remissinstans Kommentarer  PTS svar 

Brandvarnaregruppen Anser att remisstidens slut 
ska skjutas upp så att 
synpunkter som framkommer 
under PTS seminarium om 
direktiv 2014/53/EU 
(radioutrustningsdirektivet) 
som äger rum den 17 juni 
2016 kan beaktas. 

Eftersom 
radioutrustningsdirektivet är ett 
fullharmoniseringsdirektiv som 
inte ger medlemsstaterna något 
större handlingsutrymme har PTS 
ansett att ett remissmöte där PTS 
inhämtar synpunkter inte är 
nödvändigt. Svarstiden för 
remissen är satt med tanke på att 
föreskrifterna ska beslutas så nära 
den 13 juni 2016 
(införlivandedatum för direktivet) 
som möjligt. Denna tidsplan tillåter 
inte något senare slut på 
remisstiden. Seminariet som hålls 
den 17 juni 2016 är ett 
informationsseminarium för de 
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ekonomiska aktörer som berörs av 
den nya lagstiftningen.  

Remissinstansen anser att de 
nya föreskrifterna kommer 
bidra till starkt ökande 
kostnader som i slutändan 
måste ge effekt på 
konsumentpriserna och anser 
att detta är olyckligt eftersom 
brandvarnare utgör en mycket 
väsentlig hörnsten i 
samhällets (MSB) satsning på 
brandsäkerhet. 

De kostnadsdrivande inslagen 
i förordningen utgörs dels av 
kravet på omfattande 
administration och dels hur 
kraven på anmälda organ är 
utformade. 

Radioutrustningsdirektivet är ett 
fullharmoniseringsdirektiv vilket 
medför att den nationella 
lagstiftningen inte får avvika från 
det rättsläge som ska uppnås 
genom direktivet. Det är därför 
inte möjligt att införa mindre 
restriktiva krav. Det finns därför 
inte alternativ till de administrativa 
krav och de krav på de anmälda 
organen som föreslås. Samtidigt 
bör noteras att många av de 
administrativa krav som beskrivs i 
konsekvensutredningen redan 
finns idag. Kraven som rör 
bedömningsförfaranden i bilaga 2-
3 är i stort sett desamma som gäller 
idag.  

När det gäller kraven på de 
anmälda organen bör noteras att 
tillverkaren endast behöver anlita 
ett anmält organ om denne inte 
tillämpar harmoniserade standarder 
för kravet i 2 kap. 6 § 
(motsvarande art. 3.2). För att visa 
överensstämmelse med de 
väsentliga kraven i 2 kap. 1-4 §§ 
(motsvarande art. 3.1(a)) samt 2 
kap. 5 § (motsvarande art. 3.1(b)) 
behöver tillverkaren inte anlita 
något anmält organ även om denne 
inte väljer att tillämpa 
harmoniserade standarder.  

Remissinstansen delar inte 
PTS bedömning att någon 
särskild hänsyn behöver tas 
när det gäller föreskriftens 
ikraftträdande och är av 

Datumet för ikraftträdande av 
föreskrifterna har ändrats från 1 
oktober 2016 till (senast) 1 juli 
2016. Direktivet ska vara införlivat 
i nationell rätt senast den 13 juni 
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motsatt uppfattning och vill i 
det avseendet poängtera 
betydelsen av att PTS agerar 
konkurrensneutralt mellan 
marknaderna åtminstone i 
norden. Datum för 
ikraftträdande bör 
koordineras med 
motsvarande datum för 
ikraftträdande i de nordiska 
länderna. 

2016 vilket innebär att PTS är ca 
två veckor försenad. Direktivets 
införlivandedatum gäller för alla 
medlemsstater (EU/EES), dvs 
även för de nordiska länderna. 
Enligt uppgift från finska, norska 
och danska kollegor kommer 
länderna möta införlivandedatumet 
13 juni 2016 vilket medför 
konkurrensneutralitet mellan 
marknaderna i norden.  

Elektriska 
Hushållsapparat 
Leverantörer 

Inga synpunkter - 

Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket föreslår att 
byta ”outplånlig” mot 
”varaktig” i 6 kap 3 § när det 
gäller hur CE-märkningen ska 
anbringas på 
radioutrustningen eller dess 
informationsskylt. 

Av art. 20.1 
radioutrustningsdirektivet framgår 
att CE-märkningen ska anbringas 
så att den är synlig, lätt läsbar och 
outplånlig. PTS har valt att hålla sig 
till de begrepp som används i 
direktivet för att undvika 
tolkningssvårigheter. 

I 3 kap. regleras att bruks-
anvisningar och 
säkerhetsinformation kan 
upprättas på svenska eller 
engelska. Elsäkerhetsverket 
anser inte att det är tillräckligt 
att upprätta informationen på 
engelska med hänsyn till att 
andelen av slutanvändarna 
som förstår engelska är för 
låg. Remissinstansen föreslår 
att kravet skärps så att 
bruksanvisningar och 
säkerhetsinformation ska vara 
på svenska. 

Radioutrustningsdirektivet och 
därmed PTS föreskrifter är 
tillämpliga både på 
konsumentprodukter och 
professionella produkter. Det 
förefaller orimligt att kräva att 
bruksanvisningar och 
säkerhetsinformation för 
professionell utrustning som t.ex. 
för basstationer ska upprättas på 
svenska. Däremot kan det vara 
rimligt att bruksanvisningar och 
säkerhetsinformation för 
konsumentutrustning översätts till 
svenska. PTS har valt att kräva 
svenska eller engelska för att inte 
lägga en oproportionell 
administrativ börda på de 
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tillverkare som tillhandahåller 
professionell utrustning. 

ITS Inga kommentarer - 

Kommerskollegium Delar PTS bedömning att 
föreskrifterna inte behöver 
anmälas till kommissionen 
enligt 6 § i förordningen 
(1994:2029) om tekniska 
regler. 

- 

Om direktiv 2014/53/EU 
inte lämnar utrymme för 
nationella lösningar gör 
Kommerskollegium 
bedömningen att 
föreskrifterna inte behöver 
anmälas till kommissionen 
enligt 2 § förordningen 
(2009:1078) om tjänster på 
den inre marknaden. 

Direktiv 2014/53/EU 
(radioutrustningsdirektivet) är ett 
fullharmoniseringsdirektiv som 
inte lämnar utrymme för nationella 
särregler, föreskrifterna behöver 
därför inte anmälas enligt 
förordning (2009:1078) om tjänster 
på den inre marknaden 

Läkemedelsverket Remissinstansen påpekar att 
nu gällande föreskrifter 
(PTSFS 2004:7) reglerar i 2 § 
att föreskrifterna även gäller 
när utrustningen ingår i eller 
är tillbehör till 
medicintekniska produkter 
och aktiva medicintekniska 
produkter för implantat och 
förutsätter att detta även 
fortsättningsvis gäller utan att 
det specifikt nämns. 

Skälet varför radioutrustningslagen, 
radioutrustningsförordningen eller 
de remitterade föreskrifterna inte 
innehåller en motsvarande 
reglering till 2 § PTSFS 2004:7 är 
att radioutrustningsdirektivet till 
skillnad från direktiv 1999/5/EG 
inte innehåller någon reglering om 
relationen mellan radioutrustning 
och medicinteknisk utrustning. All 
utrustning som omfattas av 
definitionen av radioutrustning i 3 
§ Radioutrustningslagen omfattas 
av PTS föreskrifter om 
radioutrustning. Detta innebär att 
radioutrustning som ingår i eller är 
tillbehör till medicintekniska 
produkter även fortsättningsvis 
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omfattas av PTS föreskrifter om 
krav på radioutrustning. 

Myndigheten för 
press, radio och tv 

Inga synpunkter - 

SEK Inga synpunkter - 

Socialstyrelsen Inga synpunkter - 

Strålsäkerhets-
myndigheten 

Redaktionellt: 2 kap. 5 §: 
”kompatibilitet”. 

Ändring i rubriken i 2 kap. 5 §: 
”Elektromagnetisk kompatibilitet”.  

Swedac 1 kap. 2 § behörig 
marknadskontrollmyndighet: 
Swedac menar att de krav 
som ställs på de ekonomiska 
aktörerna vad gäller 
informationsskyldighet 
gentemot, och skyldigheten 
att samarbeta med, behöriga 
marknadskontrollmyndigheter 
inte enbart gäller i förhållande 
till svenska myndigheter. 
Förslagets definition av 
behörig 
marknadskontrollmyndighet 
och kraven på de ekonomiska 
aktörernas skyldigheter i 
förhållande till dessa 
myndigheter bör ses över.  

Regeringen har i 9 § 
Radioutrustningsförordningen 
pekat ut PTS och 
Elsäkerhetsverket som 
marknadskontrollmyndigheter för 
radioutrustning i Sverige.  

Direktivet skiljer i art. 10, 12 och 
13 mellan informations- och 
samarbetskrav gentemot 
”marknadskontrollmyndigheterna”, 
”nationella 
marknadskontrollmyndigheterna”, 
”behöriga myndigheter i de 
medlemsstaterna på vilkas marknad 
de har tillhandahållit 
radioutrustningen”. 

PTS föreskrifter reglerar i första 
hand svenska ekonomiska aktörers 
skyldigheter gentemot de svenska 
marknadskontrollmyndigheterna. 

I de fall radioutrustningen utgör en 
risk ska den ansvariga aktören 
”informera behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater 
på vilkas marknad de har 
tillhandahållit radioutrustningen, 
och lämna uppgifter om i 
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synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som 
vidtagits”, art. 10.11, 12.7 och 13.4 
radioutrustningsdirektivet. 

För att bättre anpassa 
föreskrifterna till direktivets art. 
10.11 ändras 3 kap. 11 § sista 
meningen på följande sätt ”Om 
radioutrustningen utgör en risk ska 
tillverkaren omedelbart underrätta 
behörig 
marknadskontrollmyndighet i de 
medlemsstater där de har 
tillhandahållit radioutrustningen på 
marknaden och lämna detaljerade 
uppgifter om den bristande 
överensstämmelsen, de 
korrigerande åtgärder som vidtagits 
och resultaten av dessa åtgärder.” 

4 kap. 1 §: hänvisning till 
kraven i art. 3.1(a) direktivet 
omfattar 2 kap. 1-4 §§. 

Ändring i 4 kap. 1 §, hänvisning till 
2 kap. 1-4 §§. 

Redaktionellt: 4 kap. 4 § 
”med de väsentliga krav som 
fastställs i 2 kap. 6 och 7-11 
§§”. 

Ändring i 4 kap. 4 § ”med de 
väsentliga krav som fastställs i 2 
kap. 6-11 §§” . 

5 kap. 2 §: språkkrav för EU-
försäkran: Swedac anser att 
skyldigheten att alltid 
översätta EU-försäkran till 
svenska eller engelska 
förefaller gå längre än 
direktivets krav eftersom det 
inte är självklart att en 
tillverkare omfattas av PTS 
föreskrifter alltid släpper ut 
produkter på den svenska 
marknaden. Kravet torde 

Enligt art. 18.2 andra stycket 
radioutrustningsdirektivet ska hela 
texten till EU-försäkran om 
överensstämmelse vara tillgänglig 
via den webbadress som avses 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. 
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endast gälla produkter som 
släpps ut på den svenska 
marknaden. 

Den radioutrustning som är 
föremål för PTS marknadskontroll 
har tillhandahållits på den svenska 
marknaden. Språkkravet går därför 
enligt PTS bedömning inte utöver 
direktivets krav.  

Ikraftträdandedatum: Swedac 
påtalar att den process som 
gäller för att kunna anmäla 
organ för bedömning av 
överensstämmelse förutsätter 
att det svenska införlivandet 
[läs PTS föreskrifter] är 
beslutat och publicerat. 

PTS har tidigarelagt det planerade 
ikraftträdandedatumet. I ställer för 
den 1 oktober 2016 kommer PTS 
föreskrifter träda i kraft senast den 
1 juli 2016. 

Tillväxtverket Avstår från att yttra sig i detta 
ärende då förslagen till 
föreskrifter innebär ett rent 
genomförande av EU-rätten. 

- 

Transportstyrelsen Redaktionellt: 2 kap. 5 §: 
”kompatibilitet”. 

Ändring i rubriken i 2 kap. 5 §: 
”Elektromagnetisk kompatibilitet”. 

2 kap. 5 § remissinstansen 
föreslår att ändra under 
punkten (a) ”den 
elektromagnetiska störning 
den alstrar inte överskrider 
den nivå över vilken radio- 
och teleutrustning eller annan 
utrustning inte kan fungera 
som avsett” till 

”den elektromagnetiska 
störning den alstrar inte 
överskrider den nivå över 
vilken radio- och 
teleutrustning eller all annan 
utrustning inte kan fungera 
som avsett”. 

Genom 2 kap 5 § införlivas art. 
3.1(b), det väsentliga kravet som 
rör elektromagnetisk 
kompatibilitet. Texten under 
punkten (a) överensstämmer 
ordagrant med texten i bilaga 1 till 
direktiv 2014/30/EU om 
elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC-direktivet) som art. 3.1(b) 
hänvisar till. Texten motsvarar 
även ordagrant den svenska 
implementeringen av skyddskravet 
i EMC-direktivet i 4 § 
förordningen (1993:1067) om 
elektromagnetisk kompatibilitet. 
PTS anser därför att det är 
olämpligt att avvika från 
direktivtexten. 
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Redaktionellt 3 kap. 19 §: 
”importören” i stället för 
”tillverkaren”. 

Ändring i 3 kap. 19 § ”importören” 

Remissinstansen noterar att 
PTS vid marknadskontroll av 
maritim radioutrustning 
tidigare enbart har utfört 
kontroll av de radiotekniska 
och spektrummässiga kraven 
som ligger inom ramen för 
myndighetens instruktion. 
Transportstyrelsen kommer 
inom kort bli utpekad som 
marknadskontrollmyndighet 
för marin utrustning (direktiv 
2014/90/EU). Med detta 
kommer det uppstå en 
situation där kraven på denna 
typgodkända utrustning dels 
kan bestå i 
sjösäkerhetsrelaterade krav 
som Transportstyrelsen 
ansvarar för, men även 
radiotekniska och 
radiooperativa krav som ingår 
i PTS instruktion. 

Enligt den kommande ändringen i 
förordning (2007:951) med 
instruktion för Post- och 
telestyrelsen kommer PTS utpekas 
i 4 § punkten 13 som 
marknadskontrollmyndighet enligt 
radioutrustningslagen (2016:392). 

Radioutrustningslagen omfattar 
enligt 2 § punkten 2 inte utrustning 
som omfattas av direktiv 
2014/90/EU om marin utrustning. 
Denna paragraf genomför 
undantaget i bilaga 1 punkten 2 
radioutrustningsdirektivet.  

Gränsdragningen mellan direktiven 
och PTS respektive 
Transportstyrelsens 
marknadskontrollansvar för 
maritim radioutrustning är därmed 
tydlig. 

Remissinstansen är, med 
bäring på referens till 
kommissionens beslut 
2005/53/EG om krav på 
radioutrustning som är 
avsedd att användas på fartyg 
som inte omfattas av SOLAS 
och som är avsedd att ingå i 
det automatiska 
identifieringssystemet (AIS), 
av den uppfattningen att PTS 
är den myndighet som bör 
omhänderta punkterna 1.1 till 
1.3 i resolution MSC.347 
(Recommendation for the 

Beslut 2005/53/EG reglerar att 
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 ska uppfylla 
de väsentliga krav som fastställs i 
artikel 3.3(g) 
radioutrustningsdirektivet, 
nämligen att den stöder vissa 
funktioner som säkerställer tillgång 
till larmtjänster. Av detta skäl ska 
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protection of the AIS VHF 
data link). 

sådan utrustning 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. Under 
förutsättning att kraven i 
Resolution MSC.347 ingår i AIS 
driftskrav kommer de att omfattas 
av beslut 2005/53/EG och 
därmed av PTS 
marknadskontrollansvar. 

 


