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Advokat Stefan Widmark

• 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL)
• 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL)
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• 1919 års lag om rätt till fotografiska bilder (FL)
• LL 10 § p 1 – Tillåtet privatkopiera litterära och musikaliska verk
• KL 5 § - Tillåtet privatkopiera konstverk för enskilt bruk.
• Undantag 1: Ej tillåtet låta annan kopiera genom konstnärligt förfarande.
• Undantag 2: Ej tillåtet kopiera byggnadsverk.
• FL 3 § - Tillåtet privatkopiera fotografiska bilder
• Inga bestämmelser om kompensation för privatkopiering

• 1960 års lag om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk (URL) (1960:729)
• 1960 års lag om rätt till fotografisk bild (FL) (1960:730)
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• URL 11 § - Tillåtet privatkopiera enstaka exemplar av offentliggjorda verk
o Undantag 1 - Ej tillåtet låta annan kopiera bruksföremål eller skulpturer
o Undantag 2 - Ej tillåtet låta annan kopiera genom konstnärligt förfarande
o Undantag 3 - Ej tillåtet kopiera byggnadsverk
• FL 5 § - Tillåtet privatkopiera enstaka exemplar av offentliggjorda fotografier
• Tillåtet att privatkopiera från en olovlig förlaga (SOU 1956:25 s. 184)
• Uttrycket ”enstaka exemplar” angavs innefatta ”upp till några tiotal exemplar”
• Privatkopiering angavs vara tillåten, inom vissa ramar, även inom förvärvslivet.
• Rättighetshavarnas önskemål om privatkopieringskompensation avslogs
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• 1982 års lag om kassettskatt
• Utnyttjande av kassettinspelningstekniken ansågs ha lett till en kraftigt ökad
hemkopiering av musik till förfång för rättighetshavarna. (prop. 1981/82:159 s 6)
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• Uttogs avgift på följande anordningar:
o Oinspelade ljudkassettband (magnetband som är inbyggda i en kassett och som
endast kan uppta ljud)
o Inspelade ljudkassettband som med hänsyn till bandens eller kassetternas
utförande, inspelningarnas art eller andra särskilda omständigheter uppenbarligen
är avsedda att användas på samma sätt som oinspelade ljudkassettband
o Oinspelade eller inspelade videokassettband (magnetband som är inbyggda i en
kassett och som kan användas för upptagning av bilder avsedda att återges genom
en teknik som i något skede utnyttjar elektriska signaler)
• Avgiftens storlek
o Ljudkassettband - 1 krona 50 öre per band
o Videokassettband - 15 kronor per band

• 1994 års översyn (SFS 1993:1008)
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• Med angivande av motivet att rätten till privatkopiering utnyttjades i mycket hög
utsträckning snävades omfånget på privatkopieringsundantaget in:
o Inte tillåtet att privatkopiera datorprogram
o Inte tillåtet att anlita andra för att göra kopior av musikaliska verk och filmverk
• Rättighetshavarna ville att privatkopieringsundantaget skulle snävas in mer genom att
det skulle bli otillåtet att göra enstaka kopior i tjänsten. Detta avslogs av lagstiftaren.
• Vid denna tidpunkt hade kassettskattelagen upphört att gälla (31 december 1992).
Förslag om att införa nya regler om privatkopieringskompensation togs inte upp.

• 1999 års regler (SFS 1998:1552)
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• Omfånget på privatkopieringsundantaget ändrades inte.
• Nya bestämmelser om privatkopieringskompensation infördes i URL 26 k:
o Rättighetshavarna till verk som därefter har sänts ut i radio eller TV eller getts ut
på anordningar på vilka de kan återges har rätt till ersättning från näringsidkare
som i sin yrkesmässiga verksamhet i Sverige tillverkar eller till Sverige inför vissa
typer av anordningar:
§ På vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp
§ Som är särskilt ägnade för kopiering för enskilt bruk
o Ersättningens storlek:
§ 2 öre för varje möjlig upptagningsminut
§ Högst 6 kronor per anordning
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• 2005 års regler (SFS 2005:359)
• Omfånget på privatkopieringsundantaget snävades in på flera sätt:
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o Krävs att det är en lovlig förlaga.
o Det tillåtna antalet kopior snävades in kraftigt, från ”upp till ett femtiotal”, som
hade tillåtits tidigare, till endast ”en eller några få”. Skedde genom att begreppet
”enskilt bruk” ändrades till ”privat bruk”.
o Inte längre rätt att göra kopior i tjänsten.
• Bestämmelserna om privatkopieringskompensation ändrades på flera sätt:
o Tre paragrafer istället för en (URL 26 k-m §§)
o Uttrycket ”enskilt bruk” i URL 26 k § st. 1 ändrades till ”privat bruk”
o Avgiften höjdes kraftigt
§ Anordning för analog upptagning: 2,5 öre för varje möjlig upptagningsminut
§ Anordningar där digital upptagning kan ske upprepade gånger: 0,4 öre per MB
§ Andra anordningar där digital upptagning kan ske: 0,25 öre per MB
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• Uttrycket ”särskilt ägnat”
Tolkningsunderlag i förarbetena till 1999 års regler
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• Ds 1996:61 och prop. 1997/98::156
• Uttrycket “särskilt ägnat för kopiering för privat bruk” omfattar inte följande
typer av anordningar (prop. 1997/98:156 s. 27):
o Anordningar som på grund av sitt utförande är oägnade för framställning av
exemplar för enskilt bruk
o Anordningar som i praktiken mycket sällan används för framställning av verk
o Anordningar som ska användas endast i professionella sammanhang
• Följande typer av anordningar omfattas (prop. 1997/98:156 s. 43):
o Ljudkassetter, videoband och inspelningsbara CD-skivor
• Följande typer av anordningar omfattas inte (prop. 1997/98:156 s. 27 och 43):
o Diktafonband med kort speltid, videofilm för hemvideokameror, inspelade
ljud- eller videoband eller disketter för hemdatorer

• Uttrycket ”särskilt ägnat”
Tolkningsunderlag i förarbetena till 2005 års regler
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• Ingen utvidgning av vilka anordningar som ska omfattas (Ds 2003:35 s. 162-165
respektive prop. 2004/05:110 s. 131 f))
• Följande typer av anordningar omfattas (prop. 2004/05:110 s.130):
o MP3-spelare, Inspelningsbara DVD-spelare
• Följande typer av anordningar omfattas inte (prop. 2004/05:110 s.130-132):
o Datorers hårddiskar, skrivare, skanners, kopieringsapparater, CD-brännare
• Ska “generella lagringsmedia” respektive “multifunktionella anordningar” omfattas?

Uttrycket ”särskilt ägnat”
Tolkningsunderlag från de branschavtal som Copyswede har
ingått med IMI och SRL/EB
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• Följande typer av anordningar omfattas:
o MP3-spelare och liknande anordningar (Copyswede och SRL 020129)
o Digitalboxar med inspelningsfunktion och hårddisk (Copyswede och SRL
020129)
o Inspelningsbara DVD-spelare med inbyggd hårddisk (Copyswede och SRL
020129)
o Inspelningsbara DVD-skivor (Copyswede och IMI 040224)
o TV-apparater med inbyggd hårddisk (Copyswede och SRL/EB 080516)
o Externa mediespelare med inbyggt minne som kopplas till TV eller
ljudanläggning (Copyswede och SRL/EB 090831)
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