
Till Radiotjänst i Kiruna AB 

Överklagande av beslut att påföra mig TV-avgift för dator, reg-nr: 20131398068002

I brevet från Radiotjänst 2013-07-19 anges som enda skäl till beslutet att:
● ”Av prop. 2005/06:112 s.93 framgår att dåliga mottagningsförhållanden 

inte medför avgiftsfrihet. Detta synsätt på dåliga mottagningsförhållanden 
måste även gälla [...] att man inte installerat rätt programvara i datorn 
m.m.” (min kursivering)
           

Andra meningen är en felaktig tolkning, då propositionen tydligt anger att skyldighet att betala 
avgift inte ska föreligga vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning 
till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT, SR och UR 
(prop. 2005/06:112 s. 89). Radiotjänsts tolkning strider mot lagen och dess förarbeten. 

Stycket i propositionen som Radiotjänst stöder sig på är det här:
”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.” (prop. 2005/06:112 s.93)

Radiotjänst tolkar detta till något som på andra ställen i proposition och förarbeten uttryckligt 
deklareras inte ska vara avgiftspliktigt.  Begreppet TV-mottagaren anger att utrustningen ska vara 
en TV-mottagare, möjligen tillfälligt ur funktion. Sådan utrustning som varaktigt är ur funktion som 
TV-mottagare kan ur detta slutledas till att den inte är avgiftspliktig. 

En dator är en mycket flexibel apparat som kan användas för otaliga uppgifter. Den kan anpassas till 
att visa TV-program, men för att definiera den som TV-mottagare krävs att den inrättas för att ta emot 
och visa vad som i lagen definieras som rundradiosändning, utsändning och vidaresändning. 

En dator är i själva verket inte mottagare av någonting, utan den är ett stycke död metall, och den blir 
inte avsedd för något visst ändamål annat än om man förser den med program och relaterad hårdvara 
för ändamålet. Programmen som styr en dator delas upp i systemprogram och tillämpningsprogram. 
Tillämpningsprogram kan också emellanåt spaltas upp i grundmodul och tilläggsmoduler, s.k. 
insticksprogram. Program är funktionellt att jämställa med hårdvara. Apparaten är inte avsedd till 
någonting alls, så länge den inte arbetar med ett specifikt program och i tillämpliga fall hårdvara. 

● Systemprogram är datorns operativsystem och tillägg för att hantera 
anslutna enheter (hårdvarukomponenter som bildskärm, externa minnen, 
skrivare, skanner, nätverkshårdvara och annan maskinell utökning). 

● 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. Tillagd hårdvara 
kan vara t.ex. gräsklippare eller sändare/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 alltid beställs separat, och 
servern levererar data endast efter beställning, till en enda känd och väl specificerad mottagare.

sidan 1 av 4 Överklagande av beslut om TV-avgift reg-nr: 20131398068002



IP-television kan inte tas emot av en dator endast genom uppkoppling mot Internet. 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 det grundläggande rekvisitet. 
Varken hårdvaran eller systemprogrammet i datorn tar emot utsändning via IP-television. Därtill 
använder man vanligen endera en särskild TV-box som kopplas till leverantören av tjänsten, eller 
speciell programvara som måste anskaffas, och som efter installation kan definiera datorn som 
avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program enligt prop. 2005/06:112 s.91

Många datorer kan överhuvudtaget inte användas för att se på SVT och UR. Detta hindrar inte att 
datorn ansluts till Internet och används till nättjänster. Nättjänster som datorn inte är avsedd för kan 
vara otillgängliga. En dator utan program för att ta emot utsändning eller vidaresändning av 
TV-program kan av detta skäl inte definieras som TV-mottagare. 

Kanske man ska se till vad datorn har tillverkats för, vilken avsikten var med att bygga datorn? 
Min dator har jag byggt själv, främst av skrot som jag har hittat i återvinningskärl, olika delar som jag 
har satt ihop till en fungerande dator, och där de ursprungliga delarna inte innehöll några program 
utöver program för självtest och start. Datorn hade då den sattes samman inte något systemprogram, 
och följaktligen inte heller några tillämpningsprogram. 

Det var en ren dator, utan något annat program än det som kallas BIOS, som ger den instruktioner för 
att starta datorn om den har försetts med någon enhet där den kan hämta ett operativsystem. BIOS 
(Basic Input-Output System) låter datorn ladda systemprogram och förser systemet med uppgifter om 
anslutna enheter, som flyktigt och fast minne, tangentbord, styrkort till bildskärmar, bildskärmar, 
nätverkskort, skanner, skrivare, kamera, mikrofon och annan tillkopplad hårdvara. 

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 installera programmen som definierar datorn, och som avgör vad den är avsedd för.  

Det första programmet som installerades var följaktligen ett operativsystem. Systemet stöder inte 
mottagning av television så som den levereras av SVT, genom att program för mottagning saknas. 
Inte bara att jag inte har installerat det, utan att det faktiskt inte alls finns. När datorn ansluts till SVT 
sänder servern bara en uppmaning att installera programvara från tredje part, vilken inte till finns mitt 
system, och servern sänder inte någon dataström när inget sådant program finns i datorn. 

Så länge datorn är sådan som jag har byggt den, kan den inte användas som TV-mottagare ens om 
programleveransen skulle kunna definieras som utsändning. 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 TV, och jag försåg den därför inte med sådan hård- eller mjukvara som lämpar sig för att ta 
emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Den har aldrig varit en TV-mottagare, och 
Radiotjänst kan inte genom ett administrativt konstgrepp retroaktivt definiera om den till att vara en 
TV-mottagare. Det jag byggde ihop var en dator, som jag använder för bl.a. ritningar, bankärenden, 
för kommunikation, lagring och behandling av bilder, samt som Internet-server. 

Mitt systemprogram stöder tvåvägs kommunikation över Internet och bland tillämpningarna finns 
bland annat serverprogram, kontorsprogram, webbläsare och mediaspelare. Viss media med rörliga 
bilder kan tas emot via Internet och visas i webbläsaren, men inte utbudet från SVT och UR. 

Den är inte avsedd för, och den kan inte användas för att ta emot utsändning eller vidaresändning av 
TV-program enligt prop. 2005/06:112 s.91. Datorn är avsedd för andra uppgifter. Den är inte trasig, 
och den saknar inga moduler för sin fullständiga funktion, utan den är fullt fungerande till alla 
ändamål för vilka den är avsedd. Däri ingår inte att ”ta emot utsändning eller vidaresändning av 
TV-program” enligt prop. 2005/06:112 s.91 
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Att begära att jag skulle inköpa och installera moduler för att ta emot utbudet från SVT och UR i min 
dator är att sträcka sig långt utöver vad  prop. 2005/06:112 och dess förarbeten syftar till. Det som 
Radiotjänst kallar ”rätt programvara”, är en väsentlig förändring av datorns system, för att göra om 
den till en apparat 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. Min dator är inte, och har aldrig varit 
en TV-mottagare. Den är inte ”tillfälligt trasig”, och eftersom den inte är en TV-mottagare enligt 
radio- och tv-lagen saknar den inte heller någon komponent jag borde köpa eller installera. 

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)

Den tekniska utrustningen är inte avsedd att ta emot programutbudet från SVT och UR. Jag har haft 
datorn i åtta år, och under den tiden har den inte kunnat användas för att ta emot television. Det är inte 
heller möjligt att ta emot utsändning av TV-program nu. Datorn är inte, och har aldrig varit, avsedd 
att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program enligt prop. 2005/06:112.

Distributionssättet på Internet initieras alltid via TCP/IP, och programmen kan beställas när som 
helst medan de finns på servern. Det är inte programmets leverantör som startar sändningen, utan 
sändningen startas av mottagaren. Programmet sänds inte till alla, och är därmed enligt lagen inte 
riktat till allmänheten. Leverans går endast efter särskild begäran specifikt till den dator som 
begär programmet, vid den tidpunkt som det beställs. 

Leverans till webbläsare i en dator skiljer sig från lagens definition för utsändning på väsentliga 
punkter. Programmet går inte ut till alla, utan endast på särskild begäran, och det når inte 
samtidigt alla användare, utan det levereras adresserat till datorn vid den tid användaren 
bestämmer. Det är därmed ”Video on Demand”, där man måste beställa programmet för att se det, 
och där tiden när man ser programmet är oberoende av programtablån. Förarbetena anger att denna 
distributionsform inte bör vara avgiftspliktig, och det framgår också av propositionen, som tydligt 
anger att beställ-TV inte omfattas av definitionen (Prop. 2005/06:112 s.91-92.): 

”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.” (min fetstil)

Att SVT har bestämt sig för att lägga ut programmen på Internet förändrar inte det 
grundläggande i distributionsformen – att det inte är TV-utsändning, utan beställ-TV, 
Video on Demand. Att tjänsten inte har belagts med särskild avgift ändrar inte att kontakten 
upprättas specifikt mellan två väl definierade enheter, där den ena gör sig känd för 
leverantören och särskilt begär programmet, och den andra levererar det efter särskild 
begäran, specifikt adresserad till denna enda mottagare.

Oavsett hur många datorer som ansluts, har var och en av dem alltid sin egen förbindelse med 
servern, och servern sänder data specifikt adresserat vid tidpunkt som mottagaren bestämmer. 
Det handlar inte om rundradiosändning, utan leverans av beställt material till en bestämd plats 
från en part till en annan, där den som beställer avgör om och när leveransen ska ske. 
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Beslutet från Radiotjänst bygger på premissen att en dator alltid definieras som TV-mottagare, 
oavsett om den alls kan ta emot TV-program. Rekvisiten uppfylls inte av min dator, 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 andra ändamål.

I propositionen 2005/06:112 s.89 anges att: 

● ”TV-mottagare skall definieras som sådan teknisk utrustning som kan ta emot 
utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT, SR och UR. 
Skyldighet att betala medieavgift skall dock inte föreligga vid innehav av 
sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till Internet tar emot 
utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT, SR och UR. ”

Mot detta har Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio invänt:

● ”Programföretagen ifrågasätter om rekvisitet att TV-mottagaren skall kunna 
ta emot utsändning eller vidaresändning av program från SVT och UR är 
nödvändigt. Programföretagen anser vidare att lagstiftningen inte bör vara 
konstruerad så den uppmuntrar enskilda att välja mottagningsform som 
innebär att ingen avgiftsskyldighet föreligger, eller att operatörer eller 
fastighetsägare erbjuder mottagningsform med samma syfte. ”
Prop. 2005/06:112 s.90

Jag har svårt att föreställa mig ett mer arrogant och maktfullkomligt yttrande från en remissinstans. 
De menar alltså att vad som helst ska kunna definieras som TV-mottagare, och att den ska kunna ta 
emot TV-program inte utgör rekvisit överhuvudtaget. Det är denna linje som Radiotjänst följer när 
man debiterar avgift för datorer som inte är avsedda att ta emot utsändning eller vidaresändning av 
TV-program från SVT, SR och UR. Yttrandet ingår inte i lagförslaget. Det är en invändning och 
ska inte vara vägledande för hanteringen av avgiftsärenden. Dock visar man med fraserna ”välja  
mottagningsform” och ”erbjuda mottagningsform” att SVT  förutsätter att den enskilde faktiskt alltid 
utnyttjar tjänsten, och att uppbörd därför ska tas av alla hushåll. 

Det finns hushåll utan TV-mottagare, och det finns personer som inte alls vill ha TV, och som därför 
väljer att inte ha TV-mottagare. Det finns också datorer som inte är TV-mottagare. Beslutet att kräva 
TV-avgift för datorn kränker 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 vid Jordbrukets Dag i Borås 14 juni 1953, om allas vårt ansvar att vårda rätten:

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

Radiotjänsts yrkanden framstår för mig som korrupta, då Radiotjänst, i strid mot vad som framgår 
av lagens förarbeten, debiterar hushåll som inte innehar TV-mottagare. Radiotjänst handlar i dessa 
ärenden rättsvidrigt och vränger lag. 

Så kan vi inte ha det. 

Lidingö 29 juli 2013, 
Urban Domeij
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