
 PROTOKOLL  
 Nummer Sammanträdesdatum 

  42 28.5.2019 

 

 
 

Protokoll fört vid enskild föredragning 
Regeringskansliet 
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a  

 

 
Beslutande Föredragande Justerat 

Minister 
Mika Nordberg 

Rättssakkunnig 
Raine Katajamäki 

Omedelbart 

 

…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 93 

Beslut om avgiftsskyldighet 

ÅLR 2019/3188 

327 Rk1a 

 

Landskapsregeringen beslutar att du är skyldig att betala televisionsav-

giften från och med den 27 februari 2019. 

 

Enligt Ålands landskapsregerings beslut (2017:61) om avgifter för inne-

hav av televisionsmottagare är den årliga avgiften 220 €. 

 

Bakgrund 

Den 27 februari 2019 gjorde landskapsregeringens kontrollant en kontroll 

av televisionsinnehav och hittade en oanmäld televisionsmottagare hos 

dig. Kontrollanten konstaterade att den lagstadgade anmälningsskyldig-

heten har blivit försummad och begärde därför att du i samråd med ho-

nom skulle fylla i formuläret Anmälan om TV-avgift. Detta vägrade du 

göra med motiveringen att du har ett svenskt abonnemang. 

 

Genom ett brev av den 15 april 2019 underrättade landskapsregeringen 

dig om att ett förvaltningsärende avseende särskilt beslut om avgiftsskyl-

dighet 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. 

 

Tidsfristen för ditt skriftliga bemötande var den 3 maj 2019 kl. 15.00. I 

brevet meddelades att ärendet kan avgöras efter fristens utgång även om 

du inte inkommit med något bemötande. 

 

Den 28 maj 2019 konstaterades att inget bemötande hade inkommit i 

ärendet. 

   

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. 

 



 2 (2) 

  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.).  

 

  För att övervaka att anmälningsskyldigheten enligt 27 § verkställs kan 

landskapsregeringen förordna särskilda kontrollanter i enlighet med la-

gens 31 §. 

 

  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.). 

 

  Vid kontrollen har det konstaterats att du har en televisionsmottagare i 

din besittning. Dina motiveringar till befrielse från avgiftsskyldighet är 

inte sådana som enligt lagstiftningen berättigar till befrielse från avgifts-

skyldighet. 

   

Tillämpade lagrum 

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

het 
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