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Komplettering nr 2 av yttrande från Urban Domeij, mål nr 1891-13 Enhet B

Urban Domeij ./. Radiotjänst i Kiruna AB

Som komplettering till tidigare insänt yttranden, daterat 2013-08-17 och 2013-08-22 vill jag tillägga 
för tydlighetens skull, att det finns brister i Radiotjänsts argument, vilka jag har gått förbi 
summariskt, men som kanske behöver förtydligas. De gäller dels att det saknas definition för 
begreppet ”dator”, och dels oklarhet om vad datorn är ”avsedd för”. 

I förarbetena till lagen anges att TV-mottagning kan ske genom en dator, men samtidigt anges vissa 
villkor som måste uppfyllas för att datorn ska bli en TV-mottagare. Där har slarvigt angivits man 
skulle kunna se på utsänd television genom att ansluta datorn till Internet, men anslutning till 
Internet är inte tillräckligt, och programmet som avkodar SVT:s sändning tillhör inte datorn, 
eller webbläsaren.

Radiotjänst hävdar orätt, utan lagstöd, att datorn är avgiftspliktig oavsett om ”rätt program” är 
installerat. Det som Radiotjänst kallar ”rätt program” tillhör inte datorn, och det tillhör inte heller 
webbläsaren, utan det är en främmande tillägg, som inte är del av vare sig datorn, operativsystemet 
eller programmet för att läsa webbsidor. Det är ett program från tredje part, viket aktivt måste 
hämtas och installeras innan datorn kan visa det som sänds av SVT. Datorn kan inte visa SVT:s 
utbud utan det främmande programmet, som inte tillhör dess normala utrustning. 

Ingen myndighet har rätt att kräva att jag ska installera program på min dator. Att Radiotjänst 
framställer ett sådant krav är integritetskränkande och ett oerhört övergrepp. 

Jag har tidigare inte preciserat det här, vilket kanske kan vara svårt att ta in och förstå, 
när jag anger att det saknas lagstöd för Radiotjänsts mening att:

”Detta synsätt på dåliga mottagningsförhållanden måste även gälla vad gäller  
långsam hastighet på Internet eller att man inte installerat rätt programvara i  
datorn m.m. Att det saknas en viss del till utrustningen som behövs för att ta  
emot tv-program har ingen betydelse för avgiftsskyldigheten.” 

Att en viss del saknas för att göra om den tekniska anordningen till TV-mottagare har i allra högsta 
grad betydelse för avgiftsskyldigheten. En TV-mottagare som har gjorts permanent obrukbar genom 
att avstämningsenhet med kanalväljare är borttagna är exempel på att en saknad del avgör att det 
inte längre är en TV-mottagare. En dator, till vilken man inte har anskaffat och installerat program 
och i tillämpliga fall hårdvara, för att visa TV-programmen, är inte heller en TV-mottagare. 

Programmet som Radiotjänst kallar ”rätt program” är inte en del av datorn. Det är främmande, och 
ingår inte i datorn. Inget sådant program ingår på naturligt sätt i en dator. Det är ett program från 
tredje part, som måste hämtas och installeras, och som jag har rätt att välja om jag ska installera 
eller inte. Mitt val är att inte göra om min dator till ”TV-mottagare”. 
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