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Till: 
Kammarrätten i Sundsvall

Via Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
971 26 Luleå

Överklagande

Parter

Urban Domeij ./. Radiotjänst i Kiruna AB

Överklagat beslut

Förvaltningsrättens i Luleå dom 2013-12-09 i mål 1891-13

Saken

Radio- och TV-avgift

YRKANDE

Härmed överklagas rubricerat beslut. Det yrkas att kammarrätten meddelar prövningstillstånd och 
undanröjer förvaltningsrättens dom och beslutar att erlagd avgift återbetalas. 
Samtliga prövningstillståndsgrunder föreligger. 

GRUNDER 

1. Jag äger ingen utrustning som uppfyller kriterierna för vad som utgör en TV-mottagare 
enligt lagens definition av begreppet TV-mottagare (1989:41):
 2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är 

avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, 
även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798)

2. I domskälen har inte framkommit att min dator skulle vara en TV-mottagare enligt lagen om 
TV-avgift, utan endast ett cirkelresonemang förs med hänvisning till Kammarrättens dom i 
mål 2057-13, som Förvaltningsrätten i mål 656-13 tidigare har dömt på samma sätt. 
Denna dom har inte vunnit laga kraft, varför domskälet är ohemult. 

3. Kammarrättens dom i sagda mål, 2057-13, hänvisar i domskälen till Prop. 2012/13:164, som 
vid påförandet av avgift ännu ej hade behandlats av Riksdagen, och som under behandlingen 
i Kammarrätten var under behandling i Riksdagen, och som därigenom dateras efter beslutet 
hos Radiotjänst och de båda domarna. Detta är också ohemult.
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4. Som domskäl anges därvid att: 
 ”TV-avgiftsskyldigheten ska knytas till vilka elektroniska apparater som helst 
 förutsatt att dessa är konstruerade för att ta emot utsändning av TV-program.
 Kammarrätten ansåg även att avsaknad av Adobe Flash Player inte påverkade
 avgiftsskyldigheten. Förvaltningsrätten instämmer i denna bedömning.” 

Då min dator inte är konstruerad att ta emot utsändning av TV-program, vilket tydligt har 
meddelats såväl Radiotjänst som Förvaltningsrätten, faller den inte under den bedömningen. 
Adobe Flash Player finns inte och kan inte alls installeras på min dator, vilket styrker 
att min dator inte är konstruerad för att ta emot utsändning av TV-program.
Härigenom skiljer sig mål 1891-13 väsentligen från mål 656-13.

5. Lagen [SFS (2010:696)] anger att en sändning riktad till allmänheten är en sändning, som 
samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den. 
[Radio- och TV-lag (2010:696) 3 kap. 1 §, stycke 15]
Jag har i Förvaltningsrätten ifrågasatt om sändning alls förekommer, då ingen sändning sker 
till min dator ens efter särskild begäran, efter att servern har funnit att min dator saknar 
datorprogrammet som avses ta emot TV-programmet, dvs datorn ej är konstruerad för detta. 
Sändningen utgår inte till allmänheten när den vägras mig efter förhandling med min dator. 

6. Min dator är inte konstruerad för att ta emot utsändning av TV-program, och därför är den 
inte en TV-mottagare. Det grundläggande felet i Radiotjänsts, Förvaltningsrättens och 
Kammarrättens resonemang, vilket framgår av skälen till domarna, är att man anser ”dator 
ansluten till Internet” vara liktydigt med ”TV-mottagare”. Om datorer i vissa fall kan vara 
TV-mottagare, utesluter detta inte att det kan finnas datorer som inte är TV-mottagare. Att en 
delmängd av alla datorer är TV-mottagare innebär inte att alla datorer är TV-mottagare. 

7. Vid bedömningen av en dators konstruktion är också dess systemprogram och installerade 
program delar av denna konstruktion. När datorn har program för vissa uppgifter kan dessa 
utföras, och datorn är därmed avsedd för dessa uppgifter. Det finns ingen principiell skillnad 
mellan hårdvara och mjukvara i funktionshänseende. De är integrerade delar av datorns 
konstruktion och beroende av varandra. 

8. Programmet som krävs för att se TV-program, Adobe Flash Player 10.1 och senare, finns 
inte till alla datorer, operativsystem och webbläsare. Min dator, med operativsystem och 
webbläsare som inte stöder installation av Adobe Flash Player 10.1, kan därför inte heller 
anses vara en TV-mottagare, eftersom sändning av de program som Radiotjänst anser vara 
”TV-sändning” inte går ut till en sådan dator. Min dator saknar genom sin konstruktion 
möjlighet att ”ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program”. 

9. Förarbetena till lagen anger att digital sändning ska göras i standardiserat digitalt TV-format, 
och att utrustningen ska vara särskilt utformad och utrustad för att ta emot sådana signaler. 
(SOU 2005:2, sid 20, Prop. 2005/06:112 s. 92) 
Dator som saknar program för att ta emot signalerna är inte utformad och utrustad för detta, 
och programföretagen sänder inte enligt standard över Internet.  
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Lidingö 2013-12-19

Urban Domeij


