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 Datum Vår referens Aktbilaga 

 2015-03-06 Dnr: 14-7275 16 

    

Spektrumavdelningen, S4 

Birger Hägg 

08-678 5641 

birger.hagg@pts.se 

HIPS AB 

Box 4335 

102 67  Stockholm 

 

 

 

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 

Saken 

Återkallelse av såld utrustning samt ersättning för kostnader för provning av 
radioutrustning m.m. 

_ 

Post- och telestyrelsens avgörande 

Återkallelse från slutanvändare 

Post- och telestyrelsen (PTS) beslutar, med stöd av 10 § lagen (2000:121) om 
radio- och teleterminalutrustning att HIPS AB ska återkalla utrustningen 
W2115B, W21L915B repeater från slutanvändarna eftersom utrustningen inte 
uppfyller de väsentliga egenskapskraven. Anmärkningarna är så allvarliga att ni 
måste återkalla redan sålda produkter från slutanvändarna.  

Information till PTS om informationsinsatsen till slutanvändare 

Ni ska senast 2015-03-17 informera PTS om hur ni avser genomföra 
informationsinsatsen till slutanvändarna.   

Information till slutanvändare om återkallelse  

Senast 2015-03-28 ska ni gå ut med information till slutanvändarna, där ni 
upplyser om bristerna med produkterna och på vilket sätt ni kommer att göra 
återkallelsen.  

Rapportering till PTS om återkallelse från slutanvändare  

Ni ska tidigast 2015-04-28 och senast 2015-06-29 skriftligen meddela oss 
effekten av era insatser. 
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Ersättning av PTS provningskostnader 

HIPS AB ska ersätta kostnaderna för Post- och telestyrelsens (PTS) provning 
av W2115B, W21L915B repeater om 122 064 (etthundratjugotvåtusen 
sextiofyra) kronor. Betalning sker mot faktura som bifogas detta beslut. 

HIPS AB har inte rätt till ersättning för den eventuella försämring som 
kontrollen kan ha medfört på produkt eller emballage. 

Den rekvirerade utrustningen kommer att återlämnas. 

PTS beslut gäller omedelbart. 

Bakgrund 

HIPS AB importerar och saluför bl.a. radioutrustning. Vid marknadskontroll 
den 12 juni 2014 rekvirerade PTS två exemplar vardera av W2115B, W21L915B 
repeater från HIPS AB. PTS har låtit prova utrustningen och har funnit bl.a. att 
den inte uppfyllde väsentliga egenskapskrav då det gäller krav på icke önskad 
utstrålning. PTS har berett HIPS AB tillfälle att yttra sig över resultatet av 
provningen. 

HIPS AB har meddelat att företaget inte längre saluför utrustningen W2115B, 
W21L915B repeater och att man har dragit tillbaka utrustningen från sina 
distributörer. 

Skäl 

I lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning (utrustningslagen) 
föreskrivs bl.a. följande. 

2 § I denna lag avses med 

radioutrustning: en produkt som möjliggör kommunikation med hjälp av utsändning eller 
mottagning av radiovågor inom ett frekvensområde som tilldelats markbunden 
radiokommunikation eller satellitkommunikation, eller en relevant komponent i en sådan 
produkt, 

4 § Utrustning får släppas ut på marknaden och tas i bruk endast om den uppfyller de 
väsentliga egenskapskrav och de krav i övrigt när det gäller produktinformation, bedömning av 
överensstämmelse och märkning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer. 

Radioutrustning får, utöver vad som gäller enligt första stycket, tas i bruk endast om 
användningen är förenlig med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och föreskrifter 
som har meddelats med stöd av den lagen. 
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
skyldighet att göra anmälan till tillsynsmyndigheten innan radioutrustning som använder 
frekvensband som inte är harmoniserade inom hela den europeiska gemenskapen släpps ut på 
marknaden.  

Om det behövs för att undvika skadlig störning, får regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddela föreskrifter som begränsar rätten att släppa ut radioutrustning 
på marknaden, även om den i övrigt uppfyller gemenskapsrättens krav. 

5 § Om utrustning uppfyller kraven i relevanta harmoniserade standarder, eller delar av dem, 
vilkas referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall 
det förutsättas att de väsentliga egenskapskrav som avses i 4 § första stycket och som omfattas 
av dessa standarder är uppfyllda. 

9 § Tillsynsmyndigheten har rätt att när det behövs för tillsynen 

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar. 

10 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för 
efterlevnaden av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

I fråga om radioutrustning som har orsakat eller med fog kan antas komma att orsaka skadlig 
störning, får tillsynsmyndigheten meddela förelägganden eller förbud som begränsar eller 
förbjuder utsläppande på marknaden eller avser återkallelse från marknaden, även om 
utrustningen i övrigt uppfyller gemenskapsrättens krav. 

I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten sätta ut vite. 

I PTS föreskrifter (2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning 
föreskrivs bl.a. följande. 

8 § Radio- och teleterminalutrustning skall uppfylla skyddskraven för elektromagnetisk 
kompatibilitet. Bestämmelser om detta finns i 4 § förordningen (1993:1067) om 
elektromagnetisk kompatibilitet och föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen. 
 
9 § Radioutrustning skall dessutom vara så konstruerad att den effektivt utnyttjar det spektrum 
som är allokerat för markbunden radio- eller satellitradiokommunikation samt för 
satellitbaneresurser för att undvika skadlig störning. 
 
23 § Tillverkaren eller den som annars ansvarar för att utrustningen släpps ut på marknaden 
inom EES skall förse användaren med väl synlig information om hur utrustningen är avsedd att 
användas tillsammans med en försäkran om att utrustningen uppfyller de väsentliga 
egenskapskraven (försäkran om överensstämmelse). 
 
30 § Den som i enlighet med 9 § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning 
tillhandahåller Post- och telestyrelsen den utrustning som skall kontrolleras skall erhålla 
ersättning. Ersättning utgår dock endast om utrustningen försämrats genom kontrollen och om 
utrustningen uppfyller kraven i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning eller med 
stöd av lagen meddelade föreskrifter. 
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31 § Om utrustningen vid kontrollen visar sig inte uppfylla kraven i lagen (2000:121) om radio- 
och teleterminalutrustning eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter, skall den som 
tillhandahållit Post- och telestyrelsen den utrustning som har kontrollerats ersätta Post- och 
telestyrelsens kostnader för erforderlig provning.  

Ersättningen enligt första stycket kan, om synnerliga skäl föreligger, bestämmas till ett lägre 
belopp. 

PTS gör följande bedömning. 

Av utrustningslagen och PTS föreskrifter följer att HIPS AB ansvarar för att 
den radioutrustning som bolaget importerar och saluför i Sverige uppfyller de 
krav som finns i utrustningslagen och PTS föreskrifter.  

PTS provning visade att produkten W2115B repeater inte uppfyller väsentliga 
egenskapskrav på förstärkning utanför bandet enligt den harmoniserade 
standarden EN 301 908-11 V5.2.1 (2011-07). W21L915B (3G) repeater 
uppfyller inte väsentliga egenskapskrav på icke önskad utstrålning inom bandet 
enligt den harmoniserade standarden EN 301 908-11 V5.2.1 (2011-07). 
W21L915B (3G) repeater uppfyller dessutom inte väsentliga egenskapskrav på 
icke önskad utstrålning och förstärkning utanför bandet enligt den 
harmoniserade standarden EN 301 908-11 V5.2.1 (2011-07). W21L915B 
(GSM) repeater uppfyller inte väsentliga egenskapskrav på 
intermodulationsdämpning enligt den harmoniserade standarden EN 300 609-4 
V10.2.1 (2012-11). W21L915B (GSM) repeater uppfyller dessutom inte 
väsentliga egenskapskrav på förstärkning utanför bandet enligt den 
harmoniserade standarden EN 300 609-4 V10.2.1 (2012-11). PTS gör därför 
bedömningen att utrustningen inte uppfyller kraven i 4 § utrustningslagen. 
HIPS AB har därmed, enligt 30 § PTS föreskrifter, inte rätt till ersättning för 
den eventuella försämring produkterna kan ha genomgått genom PTS 
marknadskontroll. Eftersom utrustningen inte uppfyllde kraven i 
utrustningslagen vid provningstillfället skall HIPS AB enligt 31 § PTS 
föreskrifter ersätta PTS för myndighetens kostnader för provningen. 

PTS har haft 11 störningsärenden där ovanstående repeatrar har orsakat 
skadliga störningar på mobiltelefonoperatörernas upplänksband med kraftigt 
försämrad systemprestanda för systemet och användarna som följd. Det kan ha 
medfört att mobiltelefonanvändarna i de störda områdena inte har kunnat ringa 
112. Även pågående samtal kan kopplas ner. Denna typ av skadlig störning 
drabbar oftast flera basstationer samtidigt inom ett område och flera 
mobiltelefonoperatörer och deras kunder. I citykärnor kan ett flertal 
basstationer drabbas samtidig och slå ut mobiltelefonnätet i området. 
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På grund av ovanstående måste HIPS AB återkalla utrustningarna från 
slutanvändarna. 

HIPS AB har meddelat att företaget inte längre saluför utrustningen W2115B, 
W21L915B repeater och att man har dragit tillbaka utrustningen från sina 
distributörer. 

 

Underrättelse om överklagande 

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilaga 1. 

 

 

Catarina Wretman                                                                                                          
divisionschef   



 Bilaga 1 

 

 

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. 

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

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. 
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