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Nr 77 

Beslut om avgiftsskyldighet 

ÅLR 2019/1728 

261 Rk1a 

 

Landskapsregeringen beslutar att du är skyldig att betala televisionsav-

giften från och med den 12 februari 2019. 

 

Bakgrund 

Den 12 februari 2019 gjorde landskapsregeringens kontrollant en kontroll 

av televisionsinnehav och hittade en oanmäld televisionsmottagare hos 

dig. Kontrollanten begärde att du i samråd med honom skulle fylla i for-

muläret Anmälan om TV-avgift men du vägrade göra detta. 

 

Genom ett brev av den 27 februari 2019 underrättade landskapsrege-

ringen dig om att ett förvaltningsärende avseende särskilt beslut om av-

giftsskyldighet har blivit anhängigt enligt 30 § 2 mom. i landskapslagen 

(2011:95) om radio- och televisionsverksamhet och att du har rätt att bli 

hörd innan ärendet avgörs. 

 

Ditt bemötande inkom till landskapsregeringen inom den utsatta tiden 

den 4 mars 2019. I ditt svar skriver du att du har en televisionsmottagare i 

din besittning men du motsatte dig underskrift eftersom du inte kände dig 

säker på att kontrollanten ifråga var från landskapsregeringen och för att 

du inte visste vad du skulle skriva under. Du skrev också att du fick en 

olustig känsla av uppförandet och att kontrollanten visade sitt tjänstekort 

snabbt och slarvigt. Därtill skrev du att du har inga som helst intentioner 

att inte göra rätt för dig och att inte betala TV-avgiften. 

 

Motivering 

Enligt 28 § 1 mom. i landskapslagen (2011:95) om radio- och televis-

ionsverksamhet betalas, i enlighet med vad landskapsregeringen närmare 

bestämmer, en årlig avgift för innehav av en anordning som huvudsakli-

gen är avsedd att användas som televisionsmottagare. 

 

Innehavare av en televisionsmottagare som är avgiftsskyldig för inneha-

vet ska anmäla sitt innehav till landskapsregeringen innan en televisions-

mottagare börjar användas (2011:95, 27 § 2 mom.). 



 2 (2) 

 

På begäran av innehavaren av en televisionsmottagare eller om det har 

blivit uppenbart vid en kontroll att någon använder en televisionsmotta-

gare som inte har anmälts enligt 27 § och oenighet råder huruvida av-

giftsskyldighet föreligger fattar landskapsregeringen ett särskilt beslut om 

avgiftsskyldighet och om tidpunkten för när avgiften ska börja betalas 

(2011:95, 30 § 2 mom.). 

   

Tillämpade lagrum 

28 § och 30 § landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksam-

het 

 

Övrigt 

Landskapsregeringen tackar dig för din beskrivning av hur kontroll av 

televisionsinnehav gick till. I samband med de regelbundna utvärderings- 

och uppföljningsmötena som hålls med kontrollanterna kommer land-

skapsregeringen föra en diskussion där vikten av att kontrollanten tydligt 

identifierar sig med tjänstekortet betonas. 

 

 

Nr 78 

Landskapsregeringens representant vid Ålands Radio och 

TV Ab:s bolagsstämma den 8 maj 2019 

ÅLR 2019/3100 

262 Rk1a 

Landskapsregeringen beslöt att minister Mika Nordberg är landskapsre-

geringens representant på Ålands Radio och TV Ab:s bolagsstämma den 

8 maj 2019. Minister Tony Asumaa är ersättare. Regeringskansliets rätts-

sakkunnig Raine Katajamäki biträder. 
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