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Uppföljning av PTS marknadskontrollplan 
2019 

Marknadskontroll av radioutrustning 

PTS utför marknadskontroll av radioutrustning. Syftet med marknadskontrollen 
är att se till att utrustning som inte uppfyller kraven RE-direktivet  tas bort från 
marknaden. Det skapar fördelar inte bara för konsumenter utan för alla aktörer 
i distributionskedjan: tillverkare, importörer, auktoriserade representanter och 
distributörer.  

RE-direktivet är genomfört i Sverige genom radioutrustningslagen (2016:392), 
radioutrustningsförordningen och PTS föreskrifter (PTSFS 2016:5) om krav 
m.m. på radioutrustning. Lagstiftningen trädde i kraft den 13 juni 2016.  

PTS har tagit ut 14 produkter för kontroll och skickat 8 produkter för 
provning. Samtliga var deklarerade enligt RE-direktivet. Vid urval av de 14 
produkterna som PTS har tagit ut på eget initiativ (proaktiv marknadskontroll) 
har PTS fokuserat på områden där PTS haft indikationer på att problem 
funnits. 2 av de 14 produkter som PTS valt ut för kontroll har tagits från 
marknaden direkt efter det att PTS har kontaktat företagen. Av de 8 testade 
produkterna har 3 uppfyllt de föreskrivna kraven, 3 produkter har haft tekniska 
och administrativa brister, 5 produkter har haft administrativa brister och 3 
produkter har haft tekniska brister.  

Samtliga produkter som kontrollerades var konsumentprodukter.  

De tekniska och administrativa bristerna har frivilligt korrigerats. I de fall där 
utrustningen har haft tekniska brister har PTS krävt betalning av 
provningskostnaden. Inga dessa beslut har överklagats. 
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Trend för utrustningens uppfyllnad 

Antalet godkända utrustningar som uppfyller kraven är i nivå med tidigare år. 
Nästan alla produkter har haft administrativa brister. Av de utrustningar som 
inte uppfyller kraven är de tekniska bristerna är i nivå med tidigare år. 
Sammantaget uppfyller de kontrollerade utrustningarna en tillfredställande nivå 
när det gäller de väsentliga kraven. 

Åtgärder 

Resultatet av marknadskontrollen kommunicerades med respektive ekonomisk 
aktör. De ekonomiska aktörerna vars produkter hade brister inkom med 
information om hur bristerna skulle åtgärdas till nästa leveranstillfälle. Bristerna 
vid PTS kontroll bedömdes inte som allvarliga. Produkterna får därför efter 
korrigering fortsätta att säljas i Sverige. 

Samarbete med Tullverket 

PTS har deltagit i Marknadskontrollrådets forum för tullrelaterade frågor. PTS 
har i samarbete med Tullverket stoppat 4 försändelser med sammanlagt 123 
produkter vid yttre gräns. Ingen av dessa ärenden har överklagats. 

Internationellt samarbete 

Det årliga mötet i den Nordiska marknadskontrollgruppen ägde rum i Reykjavik 
21 maj 2019. Syftet med mötet var erfarenhets- och informationsutbyte. 

PTS har deltagit i de tre Adco-RED möten som hölls i Edinburgh, Zagreb och 
Wien.  PTS har också deltagit i Adco-REDs marknadskontrollkampanj av IoT-
utrustning. 

Seminarier och föreläsningar 

PTS anordnade tillsammans med Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen och 
Tullverket ett regionalt möte för tillverkare, importörer och distributörer av 
elektrisk och elektronisk utrustning i Sundbyberg för att informera om 
lagstiftning relaterad till elsäkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet, radio, 
kemikalier samt tullfrågor. 

Informationskampanj 

Som ett led i att förnya marknadskontrollen, för att stärka PTS i omställningen 
från att fokusera på testverksamhet till mer utåtriktat arbete, har en stor 
konsumentinriktad informationskampanj genomförts i sociala medier för att 
höja medvetenheten kring de problem som man kan drabbas av vid köp av 
bristfällig elektronik. Kampanjen bedöms ha fått mycket stor räckvidd med 
över 1,2 miljoner visningar och går fortsatt att ta del av på PTS webbsida: 
https://www.pts.se/felkop 

Kostnader 

Den totala kostnaden för marknadskontroll på PTS under 2019 var 5 731 tkr. 
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