
Till Förvaltningsrätten i Luleå 2013-08-17

Mål nr. 1891-13 Enhet B

Yttrande från Urban Domeij, över innehållet i aktbilaga 2 

Urban Domeij./. Radiotjänst i Kiruna AB
angående TV-avgift

Jag har gått igenom handlingen som har tillställts mig och kommenterat den punktvis.
Min genomgång börjar på nästa sida i det här dokumentet, sidan 2. 

Mina kommentarer är indragna stycken, punktmarkerade med en pil och i avvikande 
typsnitt jämfört med Radiotjänsts yttrande, som är vänsterställt och har typsnitt utan 
seriffer, precis som kopian av deras yttrande, som har tillställts mig från 
Förvaltningsrätten. 

Vissa stycken inom de indragna kommentarerna har hänvisningar till lagtexter och 
propositioner, och dessa avviker i typsnitt från mina kommentarer: 

Radiotjänsts yttrande ser ut så här. 

Mina kommentarer ser ut så här.
lagtexter och text i propositioner har annat utseende 
och typsnitt eller textattribut i dessa kan växla. 
(prop nnnn/nn:nnn sid. nn)

Jag har efter bästa förmåga skrivit av texten som jag citerar ordagrant, utan att skifta 
teckenattribut, vilket innebär att i Radiotjänsts text är internet på ett flertal ställen 
angivet med gemen begynnelsebokstav, och jag har inte ändrat deras formulering e-brev, 
vilket tidigare har använts av Posten som benämning på deras tjänst eBREV. Det vanliga 
sättet att beteckna elektroniska meddelanden är annars ”e-post” om det sänds med 
e-post, eller webformulär när det sänds via ett skript på en nätsida. Det som här benämns 
”e-brev” har för mig oklar innebörd, och jag gör antagandet att Radiotjänst kan avse en 
PDF-fil som jag har bifogat via ett webformulär på Radiotjänsts hemsida eller innehållet i 
samma meddelande via skriptet. 

Lidingö 2013-08-17
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Strecket härunder markerar början på Radiotjänsts text och mitt yttrande. /Urban

Datum: Reg.nr:
2013-08-08 20131423517002

Kundnr:
201708624

Yttrande i anledning av överklagat ärende, URBAN DOMEIJ, 194512110331

Inställning

Radiotjänst vidhåller tidigare fattat beslut med reg. nr. 2013139068002.

Grunder

Bakgrund

Lag (1989:41) reviderades 1 januari 2007 genom att definitionen av vad som är en 
avgiftspliktig tv-mottagare utvidgades. Tv-mottagare definieras i lagen som 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. Motivet för 
denna utvidgning, prop. 2005/06:112 sid. 86-93, var att möta den tekniska utvecklingen 
som, bland annat, förväntades innebära nya sätt att distribuera tv-sändningar. I den 
aktuella propositionen, anges även att avgiftsplikten för företag bör ses över inför en 
framtid då datorer och mobiltelefoner kan bli avgiftspliktiga. Företag, myndigheter och 
juridiska personer betalade på den tiden en avgift för var 10:e tv-mottagare. I regeringens 
proposition 2008/09:195 sid 27-30 föreslogs följaktligen en ändring av företagens 
avgiftsplikt till att dessa ska betala en avgift oavsett antal tv-mottagare. Motiven för denna 
ändring var att undvika en utökad avgiftsplikt för företag och juridiska personer. Något som 
skulle kunna bli fallet när tv-sändningar över internet blir tillgängliga, och datorer och 
mobila enheter blir att betrakta som avgiftspliktiga tv-mottagare. Inför denna förväntade 
tekniska utveckling föreslogs inga förändringar för hushåll. Motivet för detta var att hushåll 
som redan betalar sin avgift får ha obegränsat med tv-mottagare (inkl. datorer och mobila 
enheter) inom ramen för en avgift. 

Den nya regeln avseende företag och juridiska personer trädde i kraft den 1 januari 2010. 

Mot ovanstående finns inget att invända, annat än mot att det tidigare beslutet 
vidhålls, men det är inte relevant för det aktuella ärendet. Uvidgningen enligt 
prop. 2005/06:112, som gäller från 2010 berör inte hushåll, och därmed inte min 
dator, som Radiotjänst har påfört mig avgift för. 

Jag har begärt av Radiotjänst att meddela mig hur de har kommit fram till att min 
dator är en TV-mottagare, men jag har inte fått något svar på den frågan, och det 
finns inte heller här. Det är också att märka att det är inte Regeringen eller 
Radiotjänst som stiftar lag, utan Riksdagen. 

Någon sådan ändring som hävdas senare här har inte gjorts i lagen, och vid 
tveksamhet kanske det är bättre att hålla sig till lagens bokstav än att kreativt 
göra ett hopkok av diverse missförstånd och inaktuella ståndpunkter utifrån ett 
smörgåsbord av propositioner mer än tjugo år bakåt i tiden. Jag har också tydligt 
delgivit Radiotjänst att min dator är varaktigt obrukbar som TV-mottagare och 
därför inte ska vara föremål för TV-avgift. (SFS 1989:41 1 kap 6 § mom 4)
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Under hösten 2012 inledde TV4 sändningar av sina kanaler över internet. Sedan dess har 
flera andra tv-bolag, bland annat SVT, följt efter. Denna teknikutveckling har inneburit att 
fler tekniska utrustningar, utöver en tv-apparat, blivit avgiftspliktiga. Avgiftsplikten 
förutsätter att utrustningen är internetansluten. Vidare är lagstiftningen formulerad så att 
detta är giltigt oavsett vilket tv-bolag som sänder. Dock måste sändningarna vara i form av 
ett samlat schemalagt programutbud (en hel kanal) samt vara riktade till en svensk 
allmänhet. 

Notera att stycket ovan inte hänvisar till något lagrum. Detta stycke har inte stöd i 
den aktuella lagen. Inte heller i förarbetena framgår någonting som kan leda till  
slutsatserna i ovanstående stycke. Tvärtom säger förarbetena att:
”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. ” 
(prop 2005/06:112 sid. 89)

Enligt 2 § Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst framgår att 
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. 

”Avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning”

Utgångspunkten är att utrustningen tekniskt sett skall vara en anordning avsedd för 
mottagning av rundradiosändningar som förmedlar bilder. Den vidgade innebörden av 
begreppet tv-mottagare är nödvändig för att de som faktiskt tar del av tv-utbudet oavsett 
distributionssätt ska betala. Tekniken för mottagning av tv är under ständig utveckling och 
en lagstiftning som bygger på en närmare beskrivning av tekniken för mottagning av tv 
riskerar att ganska snart bli inaktuell, prop. 2005/06:112 sid 91 ff. 

De exempel på tv-mottagare som uppräknas i förarbetena är inte uttömmande och tar 
dessutom sikte på mottagningar av de sändningar som skedde på den tiden, d.v.s. analogt 
format eller i ett standardiserat digitalt tv-format (den s.k. DVB-standarden). I propositionen 
nämns särskilt att det vid den tidpunkten inte fanns ett samlat schemalagt programutbud 
på Internet. Man konstaterade då att datorer, mobiltelefoner och andra Internetanslutna 
mobila enheter bara kunde ta emot utdrag ur vissa program och kunde av den 
anledningen inte var en tv-mottagare. På grund av eventuella, framtida sändningar över 
Internet ändrades sedan avgiften för företag. Avgiftsplikten är alltså knuten till att det finns 
en teknisk utrustning och att det finns en utsändning/vidaresändning av tv-program som 
utrustningen kan ta emot. Det är den tekniska avsikten med en utrustning som avses i 
lagen, inte ett hushålls eller ett företags personliga avsikt med sitt inköp av en utrustning. 

Här är den springande punkten participformen av verbet avse. Radiotjänst söker 
utvidga en ”teknisk” betydelse av ”avsedd” till att också täcka händelser som var 
oförutsedda när avsikten med föremålet blev verklighet. I allmänt språk, och också 
bland jurister, borde det vara självklart att avsikt riktar sig framåt i tiden, och att 
en avsikt inte kan ändras retroaktivt genom beslut av tredje part. 

Radiotjänst har här inte hänvisat till vare sig lagrum eller förarbeten med sin 
exceptionellt kreativa tolkning av ”avsedd”. 
Tolkningen har inte stöd i lagen. 

Huruvida avsikten är personlig eller inte är helt utan betydelse. Avsikt kan endast 
formuleras vid den tidpunkt när något avses. Avsikt kan inte ändras i efterhand. 
Datorn var aldrig per definition avsedd att vara en TV-mottagare, och därför måste 
lagen ändras innan man kan definiera alla datorer som TV-mottagare.
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Lagens förarbeten anger också tydligt att teknisk utrustning som endast genom 
anslutning till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av TV-program 
från SVT, SR och UR inte ska vara avgiftspliktiga. Här är formuleringen ”tar emot” 
i presens, vilket tydligt anger att utrustningen verkligen tar emot programmen. 
Den skall ändå inte föranleda avgift. (prop 2005/06:112 sid. 89) 

”Utsändning eller vidaresändning” (broadcasting)

Med utsändning eller vidaresändning avses i enlighet med vad som gäller enligt 1 kap 1 § 
radio- och TV-lagen (1996:844). (Upphävd2010-08-01 genom SFS 2010:696, 3 kap 1§ p 
18 a-c). Det innebär en sändning som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för 
vem som helst som vill ta emot den, s.k. broadcasting. Av förarbeten framgår att lagens 
tillämpningsområde inte är beroende av vilken teknik som används. Även program som tas 
emot i t.ex. en dator eller en mobiltelefon kan omfattas av radio- och tv-lagen, prop 
2009/10:115 sid 106-108.

Begreppet riktad till allmänheten tolkas på samma sätt i radio- och tv-lagen som i 
Yttrandefrihetsgrundlagen. Av prop. 2001/02:74 sid 41 framgår att när det gäller 
definitionen av tv-sändningar via Internet, som inte förmedlas genom traditionell 
broadcastteknik, är det avgörande vem som startat sändningen. Det är sändaren (t.ex. ett 
programbolag) som avgör när webbsändningen skall börja, och den sändningen pågår 
utan möjlighet för mottagaren (allmänheten) att påverka när de skall sluta. Mottagarens 
medverkan är begränsad till att slå på datorn, gå till en adress och där aktivera en länk. 
Denna medverkan skiljer sig inte ifråga om de traditionella radio- och tv-sändningarna, 
nämligen att slå på radion eller tv:n och välja kanal. 

Den aktuella propositionen innehåller en grov felaktighet, formulerad i likheten 
mellan att välja program i en TV-mottagare och i en dator. 
Att ”aktivera en länk” är väsensskilt från att välja kanal i en mottagare, och det 
har inte någon betydelse att användarens förfarande är enkelt att utföra. När man 
aktiverar en länk inleds en lång kedja av händelser. Den första är att det går en 
särskild begäran till en server.

Det går inte att sända trafik över Internet utan särskild begäran. Den 
mottagande måste ta kontakt med den sändande, identifiera sig, och via en 
returkanal ta emot vad den sändande har att erbjuda. Förfarandet skiljer sig 
väsentligt från att ratta in en kanal eller en frekvens på en mottagare, där 
sändaren inte har en aning om vem som tar emot. 

Här uppkommer också frågan om det är riktat till vem som helst som vill ta emot 
programmet. SVT och övriga programföretag har valt en teknik som inte är 
standard, och skälet som har angivits finns i förarbetena till den aktuella lagen. 
Företagen vill hindra okontrollerad spridning av upphovsrättsskyddat material, 
och därför har de valt en lösning för överföringen som avses försvåra kopiering av 
programmen. Program sänds inte till vem som helst, utan sändning vägras när ett 
visst datorprogram saknas hos den som har skickat begäran om programmet. 

Valet av överföringssystem är inte oväsentligt. Programföretagen har valt att 
skicka dataströmmen via ett icke standardiserat gränssnitt från Adobe. Skälet är 
att man enligt invändning till förarbeten vill försvåra okontrollerad spridning av 
upphovsrättskyddat material. Det finns standardiserade procedurer, men med 
standardiserad överföring kan kopiering inte hindras. Kopiering är specifikt 
tillåten i lag (Lag 1960:729 12 §), som uttryckligen anger att man får kopiera 
upphovsrättsskyddat material för privat bruk, när förlagan är lagligt åtkommen. 
För denna lagfästa privata kopiering tar Copyswede ut en avgift för medier där 
man kan kopiera upphovsrättsskyddat material. Hindret att kopiera är ett intrång i 
allas våra medborgerliga rättigheter som har stadfästs i lagen. 
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När SVT:s server får en särskild begäran om att överföra program till en dator, 
kontrollerar servern om det aktuella avkodningsprogrammet finns på datorn. 
Tekniskt är datorn inte en mottagare, utan mottagaren är, analogt med 
avstämningsdelen i en TV-mottagare eller videobandspelare, ett specifikt 
datorprogram, som avses hindra att man spar programmet på sådant sätt som 
lagen uttryckligen tillåter: 
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 
Framställning av exemplar för privat bruk:
12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. 
Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse 
begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte 
användas för andra ändamål än privat bruk.

Om SVT:s server inte får bekräftelse att det aktuella programmet är installerat på 
datorn sänds ingen dataström. Sändningen är därmed inte riktad till vem som 
helst som vill ta del av programmet, då dataström inte sänds till vissa datorer. 

En dator som inte får någon dataström och alltså inte kan ta emot SVT:s 
”sändning” kan genom detta inte definieras som TV-mottagare. SVT definierar 
datorn som icke mottagare av programmet, och sänder därför inte. Jag får inte 
något program från SVT, och kan därmed inte anses kunna ta emot programmen 
ens efter särskild begäran. SVT har definierat min dator som inte avsedd att ta 
emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. 

Enkelt uttryckt menar lagstiftaren att en tv-sändning över Internet är att jämställa med 
traditionell broadcastteknik. Man använder inte den tekniska definitionen av utsändning 
eller vidaresändning utan man fokuserar på vem som startar sändningen. 

Enkelt uttryckt kan man genom att lusläsa propositioner mer än tjugo år bakåt i  
tiden hitta tekniskt felaktiga ståndpunkter, som jämställer förfarandet vid åtkomst 
på Internet med mottagning av utsändning och vidaresändning riktad till  
allmänheten. Det går inte att rikta sig till allmänheten i radio- och tv-lagens 
mening via Internet. 
Internet tillåter enbart kommunikation från servern efter särskild begäran. 
Det finns inget annat sätt att skicka data än att de begärs särskilt, där mottagaren 
först sänder en begäran och identifierar sig. Servern kontrollerar i det här fallet 
teknisk status hos den som begär programmet och vägrar sända, när den som 
skickar särskild begäran inte har mottagare för TV-utsändning enligt protokollet 
den sändande har valt för att förhindra att mottagaren utnyttjar sin lagfästa rätt 
att kopiera programmet. 

Beställ-tv (”video on demand” omfattas inte av radio- och tv-avgift)
En beställtjänst definieras som en audiovisuell medietjänst som tillhandahålls av en 
leverantör av medietjänster för att ge möjlighet att se program vid en tidpunkt som 
användaren väljer och på dennes begäran utifrån en katalog av program som valts ut av 
leverantören av medietjänster. Tidigare fanns endast ”beställ-tv” på Internet.

Och fortfarande finns inget annat än beställ-tv på Internet. Ingenting på Internet 
sänds till allmänheten, utan enbart på särskild begäran, mellan två klart 
identifierade enheter som har förhandlat med varandra. Dataströmmen sänds 
inte till alla, utan bara till utvalda datorer, som av den sändande anses vara 
mottagare.

SVT:s program ligger upplagda på servern under två veckor, vilket är  mycket 
längre tid än tekniken kräver för att garantera att alla kan ta emot programmen. 
Det finns inte heller någon klar definition av vad som är en ”katalog” respektive 
”programtablå”. Det är helt godtyckligt vilken av dessa två beteckningar som 
Radiotjänst för tillfället anger. 
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Genom den långa tidsutdräkten är det inte programföretaget, utan den som tar 
emot programmet, som avgör när det ska starta och när det ska stoppas eller 
pausas. Lagen säger inte heller någonting om ”vem som startar” överföringen, 
utan det är en efterkonstruktion, som bygger på en felaktig tolkning från ett 
förarbete, där remissinstansen inte kände till hur Internet fungerar. 

Vid tveksamhet är det kanske bättre att följa lagens bokstav än att göra kreativa 
tolkningar från ett otal olika propositioner som ofta säger emot varandra. Den 
proposition som är mest aktuell för lagen torde vara den senaste, och den är 
mycket tydlig om avgiftsplikten över Internet:
”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. ” 
(prop 2005/06:112 sid. 89) 

I motsats till Radiotjänst anser teknikerna som har programmerat utsändningen av 
dataströmmen via Adobe Flash, att min dator inte är en mottagare för utsändning 
eller vidaresändning av TV-program. 
Vi befinner oss alltså i en slags limbo. Min dator är inte en TV-mottagare enligt 
den som sänder ut programmen, men den som vill ta betalt hävdar motsatsen. Jag 
undrar hur de egentligen vill ha det? 

Det mest aktuella förarbetet till lagen anger tydligt att man inte avser att 
skyldighet att betala avgift ska föreligga med utrustning som tar emot utsändning 
eller vidaresändning av TV-program endast genom anslutning till Internet. Märk 
att formuleringen är presens, att den ”tar emot” programmen, alltså att den 
verkligen tar emot dem. Den ska ändå inte vara avgiftspliktig: 
”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. ” 
(prop 2005/06:112 sid. 89)

Till detta kan också fogas att även om datorn skulle kunna anses vara mottagare, 
har jag meddelat Radiotjänst att den är permanent obrukbar (som TV-mottagare), 
varvid lagen anger att jag inte ska påföras avgift. (SFS 1989:41 1 kap 6 § mom 4) 

Tv-program

Med tv-program avses ett ”samlat schemalagt programutbud” i form av hela 
programtjänster, t.ex. hela SVT 1:s eller hela Kanal 5:s utbud etc. prop 2005/06:112 sid 91.

Sammanfattningsvis anförs att den utvidgade definitionen av tv-mottagare innebär att 
avgiftsskyldighet föreligger om ett hushåll eller företag, med hjälp av något distributionssätt 
i kombination med innehavd teknisk utrustning har möjlighet att ta emot utsändning eller 
vidaresändning av ett tv-program. 

En dator är inte självständigt ”teknisk utrustning” för något ändamål alls. Det är 
programmen som har installerats och till dem anknuten hårdvara som definierar 
ändamålet med datorn; vad den tekniska utrustningen tekniskt är ”avsedd till”. 
Jag har meddelat Radiotjänst att den är varaktigt obrukbar (som TV-mottagare), 
varvid lagen anger att jag inte ska påföras avgift. (SFS 1989:41 1 kap 6 § mom 4) 

En dator eller en surfplatta m.fl. med Internetuppkoppling kan ta emot en utsändning eller 
vidaresändning av rörliga bilder (TV-program). Dessa apparater har således varit en tv-
mottagare sedan det utvidgade apparatbegreppet 1 januari 2007. De har däremot inte varit 
avgiftspliktiga eftersom det inte funnits ett samlat schemalagt progamutbud på Internet. 
Numera finns ett samlat schemalagt programutbud på Internet vilket gör att dessa tekniska 
utrustningar blir avgiftspliktiga tv-mottagare. 

Yttrande från Urban Domeij i mål 1891-13 vid Förvaltningsrätten i Luleå Sidan 6 av 9



Ovanstående stycke är nonsens utan stöd i aktuella förarbeten eller lagen. Det är 
en rökridå av rappakalja från Radiotjänsts jurister. Lagstöd saknas, varför inget 
avseende får fästas vid uttalandena i stycket. Märk att förarbetet anger: 
”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. ” 
(prop 2005/06:112 sid. 89) 

Beskrivning av ärendet

Urban Domeij har i e-brev medgett att han har en dator med internetuppkoppling i sitt 
hushåll. I samband med omprövning har Radiotjänst beslutat att avgiften ska kvarstå. 

Urban Domeij uppger i sin överklagan att han vill avanmäla radio- och tv-avgiften eftersom 
han inte längre har någon internetuppkoppling. Radiotjänst har avslutat avgiften från och 
med 2013-07-29. 

Urban Domeij anför i sin överklagan bland annat att hans dator inte är avsedd för att ta 
emot och visa vad som definieras som rundradiosändning, utsändning och vidaresändning 
då en dator utan program för att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program 
inte kan definieras som tv-mottagare. Domeijs dator har inte tillverkats med avsikt att ta 
emot tv-program och programvara för att ta emot sändningar från SVT finns inte till hans 
system. 

Jag hänvisar ånyo till att avsikt inte kan efterkonstrueras. Radiotjänsts tolkning är 
en ren efterkonstruktion. Avsikten med en apparat av vad slag det vara må kan 
bara formuleras vid dess tillkomst, där begreppet apparat kan utvidgas till rutiner 
som apparaten använder för att hantera olika in- och utmatningar, vad vi i dagligt 
tal kallar ”datorprogram”. Tjänstemän vid en förvaltning kan inte i efterhand 
definiera en avsikt, utan avsikter kan bara formuleras för handlingar som utförs, 
och de kan enbart gälla framåt i tiden, inte formuleras retroaktivt. 

Min dator är inte avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av 
TV-program, och programföretagen verifierar det genom att inte sända några 
program. Radiotjänst har inte kunnat visa att de har utrett om min dator är en 
mottagare, och det generella påståendet att en dator alltid vid anslutning till  
Internet är en TV-mottagare saknar grund.

Radiotjänsts bedömning

Att man, trots att man faktiskt inte kan se tv-program på sin tv-mottagare, måste betala en 
tv-avgift kan kännas ologiskt, detta har Radiotjänst förståelse för. 

I synnerhet som den inte är en TV-mottagare är det myckt ologiskt, och jag tvivlar 
starkt på förståelsen hos Radiotjänst när de faktiskt vränger lag, med avsikt att ta 
ut avgift av den som inte har TV-mottagare.

Det har dock i alla tider varit så att det är själva innehavet av en tv-mottagare som är 
avgiftspliktigt – inte huruvida man verkligen kan titta på tv-program eller inte. Förr i tiden, 
då det t.ex. var vanligt med videobandspelare i ett hushåll, var ett hushäll avgiftspliktigt 
även om man inte innehade själva TV:n utan bara videobandspelaren (och detta gäller 
fortfarande).

Nej, en videobandspelare har aldrig varit avgiftspliktig och är det inte nu heller. 
Det är videobandspelare som kan ta emot TV-program som är avgiftspliktiga, inte 
videobandspelare generellt. En teknisk utrustning som saknar en väsentlig 
komponent för att kunna ta emot TV-program är inte en TV-mottagare. 
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Avgiftsplikten är knuten till att man innehar en teknisk utrustning samt att det finns en 
tv-sändning som utrustningen kan motta. 

Detta skiljer en dator från en TV-mottagare. Det finns ingen tv-sändning från SVT 
eller från någon annan till min dator. Om TV-sändning inte kan tas emot, är datorn 
inte en TV-mottagare. Min dator är varaktigt obrukbar som mottagare, och det 
finns ingen TV-sändning som den kan ta emot, vilket har meddelats Radiotjänst,  
och den ska därför inte påföras avgift. 
(SFS 1989:41 1 kap 6 § mom 4)

Det är endast rent tekniska rekvisit som avgör om avgiftsskyldighet föreligger. Innehar 
någon en tv-mottagare ska avgiften betalas. 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. Det spelar alltså inte någon 
roll om innehavaren rent faktiskt inte tittar på SVT:s program. 

Jag vet inte hur många gånger jag måste nämna att jag de facto inte har någon 
TV-mottagare. Det beror inte på att jag ”inte tittar”, utan på att datorn faktiskt 
inte får några program från programföretaget, som har valt att sortera bort mig 
från den ”allmänhet” till vilken de sänder. 
Det ”rent tekniska” rekvisitet saknas.

Det är inte den personliga avsikten med inköpet eller tillverkningen av den tekniska 
utrustningen som är avgörande för huruvida apparaten är avgiftspliktig eller inte. En 
teknisk utrustning kan ha ett eller flera användningsområden. Begreppet ”avsedd” innebär 
att det är tillräckligt att ett av dessa användningsområden ör att ta emot utsändning eller 
vidaresändning av tv-program (prop. 2005/06:112, s. 92). Det är alltså den tekniska 
avsikten som menas, det vill säga om utrustningen tekniskt sett bland annat är avsedd att 
ta emot sändning av tv-program, även om den kan användas till annat. 

Avsikten med en apparat kan inte formuleras om av tredje part efter att apparaten 
har skapats eller anskaffats. Avsikt är något som riktar sig framåt i tiden, och 
aldrig bakåt. Det går inte att retroaktivt ändra avsikten med en teknisk apparat, 
men lagstiftaren kan ändra lagen för att göra en apparat avsedd för annat ändamål 
avgiftspliktig.

Någon sådan ändring har inte gjorts av den lagstiftande församlingen, Riksdagen. 
Ingen TV-sändning kan heller tas emot av min dator. Dess användningsområde är 
inte att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. 

Det framgår av förarbetena (prop. 2005/06:112 s 93) till den aktuella lagstiftningen att det 
inte spelar  någon roll för avgiftsskyldigheten om innehavaren av tv-mottagare 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.

Jag påpekar än en gång att jag inte har någon TV-mottagare. Det beror inte på att 
datorn skulle sakna någon komponent eller program, utan på att den faktiskt inte 
är en TV-mottagare och inte ska ha några sådana program eller komponenter. Den 
är komplett och saknar inte någon detalj, men den kan av tidigare angivna skäl 
inte ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. SVT har i konsekvens 
av detta beslutat att inte sända mig någon dataström med TV-program.

Det framgår också av lagen att en ”mottagare” som är varaktigt obrukbar (som 
mottagare) eller undanställd inte ska vara avgiftspliktig från att förhållandet har 
meddelats Radiotjänst.
(SFS 1989:41 1 kap 6 § mom 4)
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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. Att det 
saknas en viss del till utrustningen som behövs för att ta emot tv-program har ingen 
betydelse för avgiftsskyldigheten. 

Stycket ovan är rent svammel, fria fantasier. Det finns inget stöd i någon lag för att 
ett visst synsätt måste tillämpas på något helt annat. Om det är oklart, kan det 
vara bättre att följa lagens bokstav. En varaktigt obrukbar mottagare är inte 
avgiftspliktig. (SFS 1989:41 1 kap 6 § mom 4)

Radiotjänst har beslutat att Urban Domeij skall betala radio- och tv-avgift fram till 
avslutsdatum i anledning av hans medgivande av innehav av tv-mottagare. Vad Urban 
Domeij anför i sitt överklagande medför inte något ytterligare eller någon annan 
bedömning från Radiotjänsts sida. 

Än en gång måste jag påpeka att jag inte har någon TV-mottagare, och jag har 
heller aldrig haft någon. Jag önskar inte heller ha en, utan jag har valt bort TV. 
Att Radiotjänst trots detta kräver mig på avgift för en dator som inte kan ta emot 
TV-program, och som SVT vägrar sända till, är ett övergrepp, där Radiotjänst 
vränger lagen för att passa sina syften, som för mig liknar utpressning.

Jag har aldrig medgett att jag har TV-mottagare, utan det är en lögn från 
Radiotjänsts sida. Lagen och dess förarbeten är också ganska tydliga om att en 
utrustning som tar emot programmen enbart genom anslutning till Internet inte 
ska vara avgiftspliktig. I mitt fall kan den inte ens ta emot programmen, vilket 
innebär att även om den skulle kunna anses vara en TV-mottagare, är den inte 
avgiftspliktig, genom att den är varaktigt obrukbar som TV-mottagare, vilket har 
meddelats Radiotjänst via vad de här nämner som ”e-brev” under rubriken 
”Beskrivning av ärendet”. 
(SFS 1989:41 1 kap 6 § mom 4)

Ellen Tiala

Juridiska gruppen

Radiotjänst i Kiruna AB 

Strecket här ovan markerar slutet på mitt yttrande och Radiotjänsts text. /Urban
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