
Begäran om förtursförklaring i mål 1891-13 Enhet B, 2013-12-04

till Förvaltningsrätten i Luleå

Hej, 
Jag var lite för kvick när jag skrev e-postmeddelandet med begäran om förtursförklaring, och där 
råkade jag snubbla lite över klipp&klistra-funktionen så att fel lagrum åberopades. Dessutom var 
texten i övrigt en aning oklar, vilket jag hoppas kan förtydligas i det här brevet. Radiotjänst har inte 
hittat någonting som definierar ”utsändning”, och hävdar att det ska vara ”tv-sändning” enligt 
definitionen i Lag (2010:696). Men då slirar de på sanningen och undviker att nämna att Lag 
(2010:696) 4 Kap 15 stycket anger att ”till allmänheten” innebär att sändning ska ske utan särskild 
begäran, något som aldrig förekommer över Internet. 

Här följer i alla fall texten med ändringar, lite mer som den avsågs vara: 

Begäran om förtursförklaring i mål 1891-13 Enhet B
Förhandling i mål 1891-13 Enhet B har nu dröjt oskäligt länge, och jag önskar därför 
förtursförklaring. Mitt senaste yttrande, till vilket jag fick endast 14 dagars frist, skickades 
2013-09-13. Sedan dess har mer än två månader förflutit utan att Förvaltningsrätten har fattat 
beslut, och frist för att min motpart ska yttra sig måste ha löpt ut, men jag har inte fått något 
livstecken från Förvaltningsrätten, varför jag antar att målet borde vara klart att avgöras.

Rättsläget är klart:

Lag (2010:696) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst anger i den första paragrafen, 
femtonde stycket, att sändning som är riktad till allmänheten är "en sändning som samtidigt och 
utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den". Lag (2010:696) 1 § stycke 15

I andra sammanhang har "klick på länk" betraktats som att den som klickar har begärt det 
efterfrågade materialet. Det kan inte vara någon skillnad när länken innehåller en dataström med 
videoinnehåll, jämfört med datorprogram, varor som beställs eller annat material som hanteras via 
Internet. Att det är enkelt att utföra en särskild begäran, ändrar inte förutsättningen att särskild 
begäran måste göras innan någon distribution av dataströmmen sker. Därmed förekommer inte 
"utsändning", vilket är kriteriet i lagen om tv-avgift, för att en utrustning ska anses vara "avsedd att 
ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program". (Som synes ovan är videoström över 
Internet inte tv-sändning enligt lagen om finansiering.)

Det innebär att, enligt Lag (2010:696) om finansiering av radio och TV, 1 § stycke 15, distribution 
över Internet, där ingenting sänds vare sig samtidigt eller utan begäran, inte är avgiftspliktig enligt 
lagen om tv-avgift. Juridiskt definitionsmässigt är publicering på Internet inte tv-sändning, och 
därför bör alla tidigare domar till nackdel för klagandena och till fördel för Radiotjänst rivas upp 
genom resning i Förvaltningsrätten.

Radiotjänst är medvetna om detta, och de handlar i brottsligt uppsåt, när de bedrägligen påför avgift 
för datorer anslutna till Internet. Sådant ofog ska inte uppmuntras av Förvaltningsrätten, utan det 
ska stävjas. Land skall med lag byggas, men här vrängs lagen.

Jag önskar att detta ärende avgörs skyndsamt och i enlighet med gällande lag.

Urban Domeij

Lidingö 2013-12-04


