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Agneta Gustafsson är advokat på Advokatbyrån Nywa.  
I Bil & Bostad svarar hon varannan vecka på läsarnas frågor 
kring juridik, avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal,  
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Hej Agneta! 
Jag och en vän kom igår att diskutera 
TV-avgiften. Vi hade skilda uppfatt-
ningar om när man är skyldig att betala 
avgiften. Min vän påstod att radio- och 
TV-avgift gäller för all utrustning som 
kan visa TV-kanaler, d.v.s. TV, dator, 
surfplatta, smartphone m.m. Själv är 
jag ganska säker på att avgiften bara 
gäller för TV-apparater. Kan du klar-
göra vad som gäller? 

Vänliga hälsningar, 
Ulf 

Hej, 
Tack för din fråga. Radio- och TV-avgiften 
kan i ett större sammanhang tyckas vara en 
liten och oviktig fråga som lätt försvinner 
bland vardagens alla göromål, men frågan 
berör väldigt många. Vid årsskiftet 2017 
betalade strax över 3,5 miljoner svenskar 
radio- och TV-avgift.  

Samtidigt är det inte alla som vet när 
man faktiskt är skyldig att betala avgiften. 
Vissa blir uppriktigt förvånade när brevet 
från Radiotjänst dimper ned i brevlådan. 
Eftersom radio- och TV-avgiften kan vara 
kostsam för många och dessutom är en av 
staten beslutad avgift som har sin grund i 
myndighetsutövning mot enskild är det bra 
att veta vad som gäller. 

Enligt lagen (1989:41) om finansiering 
av radio och TV i allmänhetens tjänst ska 
den som innehar en TV-mottagare betala 
radio- och TV-avgift till Radiotjänst. Som 
TV-mottagare räknas all teknisk utrust-
ning som är avsedd för att ta emot TV-
sändningar, till exempel TV, digitalbox och 
dator med TV-kort. Tidigare ansågs även 
innehav av dator med internetuppkoppling 
grunda avgiftsskyldighet. Sedan Högsta 
förvaltningsdomstolen efter enskild persons 
överklagan prövat frågan år 2014 är det 
dock klarlagt att så inte är fallet. Detta gäl-
ler dock endast under förutsättningen att 
datorn inte har en särskild mottagare för 
TV-sändningar. 

Redan innehavet av en TV-mottagare 
grundar avgiftsskyldighet. Detta innebär att 
man inte behöver vara ägare till utrustning-
en för att man ska vara skyldig att erlägga 
avgift. Det innebär också att det inte upp-
ställs något krav på att man faktiskt använ-
der sin TV för att se på TV-kanaler. Det är 
tillräckligt att utrustningen kan användas 
för detta ändamål. Även den som enbart 
använder sin TV som datorskärm eller har 
en digitalbox undanlagd i en garderob ska 
alltså betala avgift. 

När du köper eller på något annat sätt 
blir innehavare av en TV-mottagare ska du 
anmäla innehavet till Radiotjänst inom 15 
dagar. Underlåtenhet att anmäla innehav av 
TV-mottagare kan straffas med dagsböter. 
Elektronikkedjor och andra som yrkesmäs-
sigt säljer eller hyr ut TV-apparater med 
mera är också skyldiga att lämna uppgifter 
till Radiotjänst om vem som har köpt en 
TV-mottagare. Radiotjänst gör också egna 
avgiftskontroller genom telefonsamtal och 
dörrknackning.

Du betalar enbart en avgift för alla 
TV-mottagare och alla personer som hör 
till ett och samma hushåll. TV-mottagare 

som finns i en sommarstuga, en husvagn 
eller i en fritidsbåt täcks alltså normalt 
av avgiften för den huvudsakliga bosta-
den. Vid bedömningen av om en person 
tillhör ett visst hushåll utgår man ofta från 
folkbokföringsadressen. En student som 
flyttar hemifrån och folkbokför sig på sin 
studentlägenhet anses alltså normalt inte 
längre tillhöra föräldrarnas hushåll, utan 
ska betala sin egen radio- och TV-avgift. 

Det finns några ytterst få undantag som 
medför att innehav av TV-mottagare är 
avgiftsfritt. Det gäller om mottagaren är 
varaktigt undanställd eller obrukbar. En 
TV-mottagare anses varaktigt undanställd 
om den förvaras i ett garage, källarförråd 
eller på någon annan plats som är klart 
skild från en plats där den kan användas 
på lämpligt sätt. En TV-mottagare anses 
varaktigt obrukbar om den är ”ohjälpligt 
sönder” och inte kan repareras till en rimlig 
kostnad. 

Det är viktigt att komma ihåg att avgifts-
skyldigheten inte upphör automatiskt om 
man flyttar ifrån sin bostad eller säljer eller 
ställer undan sin TV. För att avgiftsskyl-
digheten ska upphöra måste du avanmäla 
ditt innehav till Radiotjänst. Till exempel 
kan äldre människor som inte avanmäler 
sitt TV-innehav vid flytt till ett äldreboende 
riskera att behöva betala dubbla avgifter. 

Om du inte är nöjd med ett beslut om 
radio- och TV-avgift kan du begära att 
Radiotjänst omprövar beslutet. Sedan kan 
du överklaga beslutet till förvaltningsrätten 
i Luleå. 

Avslutningsvis bör noteras att det finns 
ett lagförslag som innebär att radio- och 
TV-avgiften ska ersättas av en skatt, det 
vill säga en public service-avgift. Förslaget, 
som föreslås träda i kraft vid årsskiftet 
2018/2019, innebär att alla som har fyllt 
18 år och har en beskattningsbar inkomst 
ska betala public service-avgift. 

Sammanfattningsvis, om ni i ert hushåll 
har någon teknisk utrustning som inne-
håller en TV-mottagare är ni skyldiga att 
betala radio- och TV-avgift. Ni kan därefter 
med gott samvete njuta av det djupa och 
breda utbudet av program som Utbild-
ningsradion, Sveriges Radio och Sveriges 
Television tillhandahåller.  

Trevlig TV-kväll tillönskas med en varm 
kopp te ur TV-kannan från 1960-talet!

Om radio-  och  
TV-  avgiften

Bilar från A till Ö
Varför heter bilarna som de gör? Umeås största bil- och språk-
nörd, Fredrik Andersson, söker svar på denna och andra frågor  
i en faktafylld artikelserie om gamla och nya bilar.

FREDRIK 
ANDERSSON
Bil- och språkfantast

”Bravo” ropar man till den som gör nå-
got bra. Och många måste ha tyckt att 
Bravo är ett bra bilnamn, för namnet 
har gästspelat hos biltillverkare i flera 
olika länder. Hos Fiat tyckte man till 
och med att namnet var så bra att man 
tog det da capo.

Det italienska ordet ”bravo” betyder bland 
annat ”bra”, ”god”, ”duktig”, ”skicklig”, 
”kunnig”, ”förträfflig”, ”ärlig”, ”hederlig”, 
”rättfram”, ”godhjärtad”, ”generös”, ”mo-
dig” eller ”oförskräckt”. Ordet ”bravo” 
har för övrigt via franska och tyska givit 
upphov till det svenska ordet ”bra”. Det 
italienska ordet finns dessutom som lånord 
i flera olika språk, framför allt som upp-
skattande utrop i samband med storartade 
prestationer, till exempel från en artist på 
en scen. På grund av att ordet är känt i fle-
ra språk och är lätt att uttala har ”bravo” 
också blivit beteckning för bokstaven B i 
den internationella civila luftfartsorganisa-
tionen ICAO:s bokstaveringsalfabet.

Namnet ”Bravo” har också burits av 
flera olika bilar. Först bland de Bravo-bilar 
som här ska behandlas var det franska 
bilmärke som byggdes av företaget N. H. 
Bravo i Clichy. Företaget (och bilmärket) 
var troligen uppkallat efter en person 
som hette Bravo i efternamn. Bilmärket 
existerade endast under år 1900. Bravo-
bilen hade plats för sex personer, så det var 
troligen en ganska stor bil. Särskilt stor var 
däremot inte den tvåcylindriga, tyska Bravo 
som byggdes 21 år senare. Den tillverkades 
av företaget Union-Kleinauto-Werke (på 
svenska ungefär ”Union-småbil-verken”) i 
staden Mannheim.

Brasiliansk Bravo-bubbla
Det har också funnits en brasiliansk Bravo. 
Den tillverkades i början av 1980-talet. 
Bravo-bilen bestod av ett chassi från 
Volkswagen Typ 1 och på detta byggdes en 
sportbilsliknande kaross av glasfiberarme-
rad plast.

Även japanska bilar har burit namnet 
Bravo. Minibuss-versionen av den fyrkanti-
ga lilla Mitsubishi-modellen Minicab hette 
på hemmamarknaden Bravo under 90-talet. 
Och i Australien har Mazda marknadsfört 
en pickup med modellnamnet Bravo.

Naturligtvis måste bilen Bravo även fin-
nas i namnets ”hemland”, Italien. Lam-
borghini byggde 1974 en konceptbil som 
hette så. Men de mest kända Bravo-bilarna 
torde vara de Fiat-modeller som bar detta 
namn. Fiat var faktiskt så förtjust i namnet 
Bravo att företaget använde namnet i två 
olika omgångar. Den första Fiat-Bravon 
byggdes under åren 1996 till 2001. I likhet 
med de flesta av sina Bravo-bröder i olika 

länder var Fiats första bil med detta namn 
ganska liten till växten – bara fyra meter 
lång. När företaget några år senare började 
om med Bravo hade den dock vuxit. Den 
modell som tillverkades under åren 2007 
till 2014 var drygt 4,3 meter.

Såg olika ut i ändelserna
Adjektivet ”bravo” har maskulint genus. 
Men det fanns också en femininare Fiat: 
Brava. I Italien gör man skillnad mellan 
ändelserna och man lär knappast höra en 
italiensk operapublik ropa ”bravo” till den 
kvinnliga stjärnan (och om det var flera 
som var bra skulle man inte höra vare sig 
”bravo” eller ”brava” utan ”bravi”). För-
utom genusböjningen var skillnaden mellan 
de båda bilarna i familjen Bra framför allt 
att Bravo hade tre dörrar medan Brava 
hade fem. Herr och fru Bra såg dessutom 
lite olika ut bakifrån.

Men varför var namnet så bra att Fiat 
använde det inte bara en gång utan två – 
och inte bara med en genusändelse utan 
två? Maria Johansson, informationschef 
på svenska Fiat, vet tyvärr inte varför Fiat 
valde namnet Bravo. Hon har haft vänlig-
heten att forska om detta inom Fiat-kon-
cernen, men har i skrivande stund inte fått 
fram något svar. Motorjournalisten Luca 
Ciferri har dock fått följande förklaring till 
namnet från sin namne Luca De Meo (då 
varumärkeschef på Fiat, nu operativ chef 
för biltillverkaren Seat): ”Vi valde Bravo 
för att det är ett av de få italienska ord som 
är vanligt även i flera främmande språk.”

Att antalet italienska ord som används 
även i andra språk skulle vara litet, det 
är nästan överdrivet blygsamt av italiena-
ren De Meo, men det är så Ciferri citerar 
honom i webbtidningen Automotive News 
Europe den 26 juni 2006, i samband med 
att det stod klart att Fiat skulle återanvän-
da namnet Bravo. Ytterligare en anledning 
till att Fiat valde att återkomma till modell-
namnet var kanske att 
företaget ville påminna 
om att den bil som 
bar namnet i första 
omgången faktiskt 
gjorde skäl för sitt 
namn: Bravo/Brava 
blev Årets bil i 
Europa när den 
kom 1996.

Bravo ropades  
in igen

Fiat Bravo från 2007.


