
JO-anmälan mot Radiotjänst i Kiruna AB

Ärende: 
Systematiskt påförande av TV-avgift för innehav av dator med anslutning till Internet. 
Avgiften påförs i strid mot gällande lag, som uttryckligt anger att en dator som endast genom 
anslutning till Internet kan ta emot TV-program inte ska vara avgiftspliktig. 

Jag vet att JO tidigare har tillbakavisat liknande ärenden med hänvisning till att de är under 
behandling i rättsliga instanser, men JO:s bedömning förefaller mig felaktig, då det handlar om ett 
procedurfel, att Radiotjänsts summariska bedömning av datorer som avgiftspliktiga mottagare 
av TV-program vränger lag. Datorer är inte avsedda att ta emot utsändning av TV-program. 

I vårt land är det Riksdagen som stiftar lag, det kan inte överlåtas åt en förvaltning. 

Det finns ingenting i lagen som stöder Radiotjänsts bedömning att en dator alltid är en apparat 
avsedd att ta emot utsändning och vidaresändning av TV-program. Endast i lagens förarbeten, i 
SOU 2005:2 11.6.3 andra stycket, är det angivet att avgiftsfriheten kan behöva omprövas. 
Radiotjänst är inte behörig för den omprövningen, då endast Sveriges Riksdag äger stifta lag. 
Nu gällande lag anger tydligt att dator som tar emot TV-program via Internet inte är avgiftspliktig. 

Riksdagen har inte fattat något beslut om att dator som ansluts till Internet alltid ska anses vara 
apparat avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Inte heller har 
Radiotjänsts argument om ett ”helt programutbud” någon bärighet, då lagen inte anger detta som 
villkor. Därutöver finns fortfarande ingen orsak att hävda att SVT-sändningarna är utsändning eller 
vidaresändning, då de under en lång tid, vilken inte dikteras av mediets tekniska begränsningar, kan 
startas vid valfri tidpunkt av användaren, som måste verifiera sin identitet till servern innan data kan 
sändas över. Lagens förarbeten anger detta som  Video-On-Demand, beställ-video, som inte är 
berört av Radio- och TV-lagen och inte är föremål för TV-avgiften som Riksdagen har fastställt. 
Utsändning och vidaresändning är inte möjligt över Internet, eftersom protokollet inte medger 
adressering till allmänheten. Oadresserad IP-television kan endast sändas över begränsade nät, som 
t.ex. avgränsade kabelnät eller mobiltelenät, men inte över det gränslösa Internet. 

Radiotjänsts särställning som förvaltning gör att den som debiteras felaktigt måste ligga ute med 
pengar tills ärendet slutligen är avgjort, vilket för den enskilde kan vara till större nackdel än vad 
samhället har att vinna på förfarandet. Radiotjänsts missbruk när det gäller datorn är därmed också 
till hinder för rätten att fritt inhämta information, vilken är fastställd i Grundlagen och i Förenta 
Nationernas Allmänna Deklaration om Mänskliga Rättigheter. Agerandet är därför synnerligen 
graverande, då det kränker allas våra rättigheter enligt Grundlagen. Missbruket bör snarast 
upphöra, i avvaktan på att Riksdagen omprövar den nuvarande lagen och kan fatta beslut om hur 
datorn ska bedömas i förhållande till TV-avgiften. 

Jag är inte ute efter att JO ska gå in i enskilda ärenden. Mitt ärende är överklagat och jag avvaktar 
vidare behandling i berörda instanser. Jag önskar att JO påtalar procedurfelet; att Radiotjänst utan 
stöd i lagen tar sig friheten att summariskt bedöma datorn som avgiftspliktig TV-mottagare. 
Med hänsyn till ovanstående anser jag att JO inte borde lämna detta ärende utan åtgärd. 
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