
Överklagande av beslut att påföra TV-avgift för dator, reg-nr: nnnnnnnnnnnnn

I skälen till beslutet anges som enda skäl till beslutet, utöver en stor irrelevant textmassa  att:

1. Av prop. 2005/06:112 s.93 framgår att dåliga mottagningsförhållanden 
inte medför avgiftsfrihet. 

2. 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. 

Den andra meningen är ett klart övergrepp från myndigheten, då propositionen tvärtom inte anger att 
en dator generellt ska anses som TV-mottagare. Radiotjänst har här dragit slutsatser utan underlag, 
och i strid mot lagen och dess förarbeten. Det som står på sidan 93 i propositionen är: 

”Eftersom utrustningen skall vara avsedd för att kunna ta emot Tvprogram spelar det 
inte någon roll för avgiftsskyldigheten om innehavaren av TV-mottagaren för 
tillfället inte kan se på TV-program på grund av att utrustningen är tillfälligt trasig, 
eller för att det saknas antenn eller för att innehavaren av mottagaren inte har köpt 
en digital-TV-box som anslutits till TV-mottagaren. Dåliga mottagningsförhållanden 
medför inte heller avgiftsfrihet.” 

Här har myndigheten extrapolerat propositionens innehåll till något som knappast kan ha avsetts. 
Propositionen anger tydligt ”TV-mottagaren”, vilket förutsätter att utrustningen ska vara en TV-
mottagare, möjligen med en saknad komponent för att kunna se det aktuella utbudet, men 
utrustningen ska vara just en TV-mottagare. 

En dator är en mycket flexibel apparat som kan användas för skilda uppgifter. Under vissa 
förutsättningar kanske den kan anpassas till att bli en TV-mottagare, men för att generellt se den som 
TV-mottagare krävs att man definierar om den, vilket Radiotjänst förefaller ha gjort. En dator är i 
själva verket inte alls en mottagare av någonting, utan den är ett stycke död metall, och den blir inte 
användbar förrän den förses med program. Vanligen delas programmen som styr en dator upp i 
systemprogram och tillämpningsprogram. Tillämpningsprogram kan också i vissa fall spaltas upp i 
grundmodul och tilläggsmoduler, s.k. insticksprogram. 

● Systemprogram är datorns operativsystem och tillägg till operativsystemet 
för att hantera anslutna enheter. 

● Tillämpningsprogram utför särskilda uppgifter, där systemprogrammen 
används som bas för operationer av systemkaraktär, men där de specifika 
uppgifterna behandlas av tillämpningsprogrammet. 

● Utöver programmen, både system och tillämpning, kan datorn också 
utökas med hårdvara för att kunna lösa olika uppgifter. Sådan hårdvara 
kan bland annat vara en mottagare för television. 

Utöver ovanstående kan datorn också anslutas till olika nätverk, vilket förutsätter att den har 
komponenter och styrprogram för att hantera nätverk. På Internet används protokollet TCP/IP, som 
inte stöder rundradiosändning, utan där varje anslutning till en server måste begäras separat. 

IP-television, kan inte tas emot av en dator via uppkoppling mot Internet, utan den kräver en annan 
typ av apparat. Webbläsare ansluter via TCP, som kräver ”särskild begäran från mottagaren” enligt 
prop. 2005/06:112 s.92, för kommunikation med servern. Att begäran är enkel att utföra ändrar inte 
detta grundläggande faktum. Varken hårdvaran eller systemprogrammet i datorn tar emot utsändning 
via IP-television. För detta används en särskild TV-box som kopplas till leverantören av tjänsten. 
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Många äldre datorer kan överhuvudtaget inte användas för att se på television, eftersom de saknar 
väsentliga delar för att både ta emot signaler och för att visa bilden på skärmen. Detta hindrar inte att 
datorn används för att komma åt Internet och för att utföra vissa nätbundna uppgifter. Däremot blir en 
hel del av nätets tjänster otillgängliga, eftersom datorn inte är avsedd för dessa tjänster. En sådan 
dator är inte avsedd att ta emot TV-program och är därför inte definitionsmässigt en TV-mottagare. 

Kanske man ska se till vad datorn har tillverkats för, vilken avsikten var med att bygga datorn? 

Min dator har jag satt ihop själv, främst av skrot som jag har hittat i återvinningskärl, olika delar som 
jag har kombinerat ihop till en fungerande dator, och där de ursprungliga delarna inte innehöll 
program utöver moderkortets program för självest och start. Datorn som jag har hade alltså vid 
sammansättningen inte något systemprogram, och därmed inte heller några tillämpningsprogram. 

Det var en ren dator, utan annat program än det som kallas BIOS, och som innehåller 
programsekvenser som startar datorn om den har försetts med ett minne som innehåller ett 
operativsystem. BIOS (Basic Input-Output System) talar om för datorn att den ska ladda 
systemprogram och förser systemprogrammet med uppgifter om anslutna enheter, som tangentbord, 
styrdon, bildskärm, ljudkort, internt flyktigt minne och anslutna minnesenheter. 

Jag hittade alltså moderkort med processor, men utan minnen och utan hårddisk, men i övrigt i fullt 
fungerande skick, och jag monterade det i ett datorchassi och försåg det med minnen och hårddisk, 
för att på hårddisken installera de program som definierar datorn, som avgör vad den är avsedd för. 
Datorns huvudsakliga hårdvara, moderkort och processor är från 2002. 

Det första programmet som installerades var följaktligen ett operativsystem. Jag använder emellanåt 
olika operativsystem, men det jag för tillfället mest använder är Linux, och distributionen från 2008 
stöder inte mottagning av television så som den sänds ut av SVT, genom att programvara för 
mottagningen saknas; inte bara att jag inte har installerat den, utan att den faktiskt inte alls finns. Så 
länge datorn är sådan som jag har byggt ihop den, kan den inte användas som tevemottagare, och 
därmed är den inte ”avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program” enligt prop. 
2005/06:112 s.91. 

När jag byggde min dator och försåg den med program avsåg jag inte att den skulle användas för att 
titta på teve, och jag försåg den därför inte med sådan hård- eller mjukvara som lämpar sig för att ta 
emot program som SVT sänder ut. Den har aldrig varit en TV-mottagare, och Radiotjänst kan inte 
genom ett administrativt konstgrepp förvandla den till en TV-mottagare. Jag kan bygga en TV-
mottagare om jag vill, jag har kunskapen, men jag har inte gjort det av det ganska enkla skälet att jag 
inte är intresserad av att göra det. Det jag byggde ihop var en dator, som jag använder för ritningar, 
bankärenden, som skrivmaskin, för kommunikation och för att lagra och behandla bilder. 

Att kräva att jag skulle installera programvara för att ta emot television i min dator är att sträcka sig 
långt utanför vad  prop. 2005/06:112 och dess förarbeten syftar till. För att få in vad Radiotjänst kallar 
”rätt” program, krävs utöver att systemprogrammet uppdateras också att hårdvaran byts ut till mer 
modern hårdvara, dvs jag måste bygga om datorn från grunden, så att den blir en helt annan dator. En 
sådan ny dator skulle kanske kunna vara ”avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-
program” enligt prop. 2005/06:112 s.91. –  men någon sådan dator har jag inte byggt, och jag 
kommer inte heller att göra det. 

Tvärtemot Radiotjänsts yttrande visar förarbetena till prop. 2005/06:112 att:

● Avgiftsskyldighet bör inte föreligga om den tekniska utrustningen 
i kombination med distributionssättet är sådan att hushållet eller 
företaget inte kan ta emot programutbudet från SVT och UR. 
(SOU 2005:2 s. 193)
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Den tekniska utrustningen i det här fallet består av ett flertal delar, varav flera är ägnade att återge 
bilder, men där väsentliga delar saknas för att ta emot programutbudet från SVT och UR. Jag har 
innehaft utrustningen, vars huvuddelar är elva år gamla, i åtta år, och under den tiden har jag inte 
kunnat använda den för att ta emot television. Det är inte heller möjligt att ta emot television nu, 
eftersom det kräver en väsentlig förändring av utrustningen, både hård- och mjukvara. 

Distributionssättet är via TCP/IP, som inte stöder rundradiosändning, och programmen kan tas emot 
vid valfri tidpunkt under den tid de har satts upp på servern. Tiden för laddning till datorn är 
oberoende av tiden det tar att se programmet och beror enbart på bandbredden från servern till den 
anslutna datorn. Rekvisitet ”samtidigt” är därmed inte uppfyllt, och utsändningen går efter särskild 
begäran specifikt till den dator som begär materialet, vid den tidpunkt som det begärs. 

Leverans av programmaterial via Internet till en dator skiljer sig därigenom från vad som gäller 
television på väsentliga punkter. Programmet går inte ut till alla apparater, utan endast på 
begäran, och det når inte samtidigt alla användare. Det är en variant av ”Video on Demand”, där 
man måste beställa programmet för att se det, och där tiden när man ser programmet är oberoende av 
programtablån. Förarbetena till lagen anger tydligt att denna distributionsform inte bör vara 
avgiftspliktig. och det framgår också av propositionen: 

”Med utsändning eller vidaresändning avses i enlighet med vad som gäller enligt 
1 kap. 1 § radio- och TV-lagen (1996:844) en sändning som är avsedd att tas 
emot av allmänheten och som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig 
för vem som helst som vill ta emot den (rundradiosändning). TV-tjänsten beställ-
TV (video on demand) omfattas således inte av definitionen. En sådan tjänst är 
inte riktad till allmänheten eftersom den sändande inte utan särskild begäran från 
mottagaren riktar sändningen till vederbörande.” Prop. 2005/06:112 s 91-92.

Att SVT har bestämt sig för att lägga ut alla program på Internet förändrar inte det grundläggande, att 
de därmed inte längre är TV-utsändning, utan Video on Demand. Att tjänsten inte har belagts med 
avgift ändrar inte att den upprättas specifikt mellan två väl definierade enheter där den ena begär 
videoströmmen och den andra levererar den till en enda definierad mottagare. Hur många datorer 
som än ansluts kommer var och en av dem att ha sin egen förbindelse med servern, och det handlar 
inte om en rundradiosändning, utan leverans av beställt material från en part till en annan. 

Beslutet från Radiotjänst bygger på den felaktiga premissen att en dator definieras som om den vore 
en TV-mottagare, oavsett om den alls kan ta emot TV-program. Rekvisitet uppfylls inte, och därför 
ska beslutet undanröjas. Datorn är inte ”avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-
program” enligt prop. 2005/06:112 s.91. Den är avsedd för helt andra ändamål.

Beslutet är stötande mot sunt rättsmedvetande, och bör snarast rivas upp för att inte ytterligare skada 
myndighetens anseende. Jag hänvisar här till dokumentet Svensk Rättsvård, ett tal av professor Nils 
Herlitz, 1953, där han poängterar allas vårt ansvar att vårda rätten:

http://www.svensktidskrift.se/arkiv100/1953/43%20Svensk%20r%C3%A4ttsv%C3%A5rd.pdf

 Domstolen, som hittills har avkunnat ett flertal domar i linje med Radiotjänsts yrkanden, framstår för 
mig som korrupt. 

Så kan vi inte ha det.  
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