
Till Maria Mård, Radiotjänst, 981 80  Kiruna

med anledning av e-post från dig 2013-08-05, 20131418769000 201708624

Till en viss del är din roll här överspelad, eftersom Radiotjänst redan har fattat ett beslut och också 
debiterat mig en avgift som jag har betalat och avser återkräva. Det ligger inte längre på 
Radiotjänsts bord, utan jag har överklagat beslutet, för att det ska behandlas i domstol. 

Jag har ju svarat lite beskt på ditt brev redan, men du väcker lite nyfikenhet, och kanske särskilt 
frågan som du ställer, om jag inte ser på TV och därför tycker att utrustningen inte skulle vara 
avgiftspliktig. 

Jag finner frågan ytterligt märklig från en jurist, då det överhuvudtaget inte har någon betydelse om 
jag tittar på TV eller inte. Lagen, dess förarbeten, och till och med invändningen från SVT är 
väldigt tydliga på den punkten. Det har ingen betydelse om jag tittar, och programföretagen, SVT 
och UR har invänt i förarbeten till lagen att de inte tycker att det ens ska ha någon betydelse om jag 
alls kan ta emot deras program, att det inte ska vara ett rekvisit. Det är dock inte del av lagen, och 
inte heller av propositionen, utan bara en replik från en remissinstans. Lagen säger att en dator 
som kan ta emot programmen enbart genom anslutning till Internet inte är avgiftspliktig. 

Så som jurist borde du veta att din fråga tillhör den mycket ovanliga kategorin dumma frågor. 

Min nyfikenhet gäller varför du ställer den frågan? Du behöver inte svara. 

Men det är egentligen jag som ska fråga här. Lagen anger ju tydligt att en dator som enbart tar emot 
programmen från SVT och UR genom anslutning till Internet inte är avgiftspliktig. 

Så min fråga, som jag gärna vill ha ett rakt svar på är, vilken utredning Radiotjänst har gjort för att 
konstatera att min dator är en TV-mottagare. Det gäller alltså specifikt min dator, och inte någon 
annan dator någon annanstans. Hur har Radiotjänst utrett att min dator är en TV-mottagare? 
Och väl att märka, det duger inte med ett schablonsvar, utan det gäller specifikt min dator. Vilka 
egenskaper hos min dator gör den till en avgiftspliktig apparat, avsedd att ta emot utsändning 
och vidaresändning av TV-program? 

Svaret är avgörande för om Radiotjänst har rätt att påföra mig avgift för TV-mottagare. 

Eftersom lagen tydligt anger att en apparat som tar emot programmen endast genom anslutning till 
Internet inte är avgiftspliktig, önskar jag också så snabbt som möjligt att Radiotjänst betalar tillbaka 
de 519 kronor som jag har girerat. Jag önskar också ett skadestånd för trakasserierna jag har fått 
utstå ifrån Radiotjänst, och som har vållat mig en massa extra besvär. Eftersom det finns ytterligare 
implikationer, bland annat hinder för att utöva medborgerliga rättigheter, att fritt kunna inhämta 
information, vilket är skyddat i Grundlagen och också berörs av Förenta Nationernas Allmänna 
Deklaration om Mänskliga Rättigheter. 

Du får alltså inget svar på din fråga om vad jag ”tycker”, utan det enda svar jag kan ge på frågan 
om datorn som TV-mottagare är att lagen anger att den inte är avgiftspliktig, och att den inte 
är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Det är det enda lagkrav 
som är relevant, och datorn är inte avsedd för det. En dators ändamål, vad den är avsedd för, 
definieras av ansluten hårdvara och installerade program, och inte av tjänstemän i Kiruna. 

Urban Domeij
Lidingö 2013-08-06


