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

Urban Domeij ./. Radiotjänst i Kiruna AB

Som komplettering till tidigare insänt yttrande, daterat 2013-08-17, vill jag tillägga att ännu ett 
dokument ur förarbetena tydligt anger ett flertal viktiga punkter, som alla måste uppfyllas innan det 
går att definiera en dator som mottagare av utsändning eller vidaresändning av TV-program. Så här 
står det i SOU 2005:2, sid 19-20 där jag har markerat aktuella avsnitt med fetstil och kursiv:

    Utredningen avvisar en total omläggning av finansieringen av radio och TV i 
allmänhetens tjänst som t.ex. en övergång till finansiering via statsbudgeten eller 
en särskild apparatoberoende skatt eller avgift. Även i framtiden bör de som har 
möjlighet att ta del av utsändningar från public service-företagen genom 
avgifter svara för deras finansiering. En vidareutveckling av dagens 
avgiftssystem förordas, innebärande att avgiftsskyldigheten knyts till 
mottagande av TV-utsändningar från public service-företagen och innehav av 
en teknisk utrustning för dessa. För den som bara innehar en 
radiomottagningsapparat skall fortsatt avgiftsfrihet gälla.
   Utredningen föreslår en s.k. medieavgift som skall utgöra en betalning för rätten 
att ta del av utsändningar från de tre programföretagen, alltså både radio och TV, 
och som bygger på innehav av en sådan utrustning som möjliggör mottagande av 
utsändningar från SVT och UR.
   Utredningen förutser inga dramatiska förändringar på kort sikt på grund av den 
tekniska utvecklingen men bedömer att denna på sikt kan medföra oklarhet om 
vilken utrustning som en innehavare skall erlägga medieavgift för. Med 
hänsyn till svårigheterna att förutse den tekniska utvecklingen är det inte 
meningsfullt att i lagstiftningen eller dess förarbeten definiera utrustningen till en 
teknisk specifikation. Som vägledning pekar utredningen på vad som kan behöva 
beaktas. Med TV-mottagare skall avses en sådan teknisk utrustning som kan 
ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från 
programföretagen. Den tekniska utrustningen skall kunna ta emot TV-
signaler som sänds i analogt format eller i ett standardiserat digitalt TV-format 
och omvandla dessa till ljud och bild. Utrustningen skall ha en inbyggd monitor 
eller motsvarande (t.ex. en projektor) för presentation av bilden eller ha en utgång 
där en separat monitor eller motsvarande kan anslutas för presentation. 
Definitionen omfattar alla typer av elektroniska apparater med denna funktion, 
även datorer, mobiltelefoner och andra mobila enheter om dessa särskilt 
utformats eller utrustats för att ta emot sådana TV-signaler. (SOU 2005:2, sid 19-20)

Här anges att formatet på sändningen ska vara standardiserat, och att apparaten särskilt ska ha 
utformats eller utrustats för att ta emot sådana TV-signaler. Programföretagen har valt ett format 
som inte är standard, och min utrustning är inte utformad eller utrustad för att ta emot deras signal, 
vilket bekräftas av att deras server efter förhandling med min dator inte sänder. 

Detta står i bjärt kontrast mot Radiotjänsts yttrande: 

    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. 

Radiotjänst har inte fog för sin bedömning, som saknar stöd i lagen.
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