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Vederlag for privatkopiering på indbyggede lagringsmedier

Copydan skriver til kulturministeren om nødven-
digheden af at sikre betaling for al lovlig privat-
kopiering via alle former for medier og udstyr. 
Budskabet gentages løbende de kommende 19 år

Danmark implementerer direktivet, men indfører 
alene betaling for lovlig privatkopiering på løse 
lagringsmedier (VHS-bånd, USB-stiks, DVD’er mv.).

Revision af privatkopieringsordningen vedtages i 
Folketinget. Hovedparten af EU-landene har 
betaling på indbyggede lagringsmedier, men i 
Danmark fravælges dette.

EU-Domstolen fastslår i ”Padawan”-dommen, at 
der skal betales vederlag for lovlig privatkopiering 
på alle medier, der har en kopieringsfunktion.

Copydan ser ingen anden udvej end at stævne 
staten – ligesom i Holland – og at indgive klage til 
EU-kommissionen, så kunstnere og kulturprodu-
center kan blive retmæssigt kompenseret for 
tabte indtægter tilbage i tiden samt fremadrettet 
at få en ordning e�er EU-retten som i samtlige 
andre EU-lande. 

I e�eråret er ændring af ordningen igen på 
lovprogrammet, denne gang til primo 2019. 
Intet sker.

I Holland idømmes den hollandske stat erstatnings-
ansvar, fordi ordningen er i strid med EU-retten, 
hvilket sidenhen bekræ�es af Højesteret. Ordnin-
gen var identisk med den danske. Senere på året 
ændres den hollandske lovgivning, så indbyggede 
lagringsmedier omfattes af ordningen.

Kulturministeren svarer Folketingets kulturudvalg 
ifm. behandling af et beslutningsforslag fra LA, at 
ministeriet er ved at se på justering af ordningen. 
I kulturudvalgets beretning om beslutningsfor-
slaget skriver et enigt udvalg kort e�er: ”Der bør 
være fundet frem til en ny ordning inden udgangen 
af folketingsåret 2016-17.” 

Infosoc-direktivet vedtages. Direktivet inde-
holder en forpligtelse for EU-medlemsstaterne til at 

sikre betaling for lovlig privatkopiering på både 
løse og indbyggede lagringsmedier.

Ophavsretsloven ændres. Forslag om at indføre 
betaling for lovlig privatkopiering på indbyggede 

lagringsmedier behandles, men afvises i 
Folketinget.

Beslutningsforslag i Folketinget om indførelse af 
betaling for lovlig privatkopiering på indbyggede 
lagringsmedier afvises i Folketinget af hensyn til 

it-industrien.

EU-Domstolen bekræ�er, at den danske privat-
kopieringsordning er i strid med EU-retten, fordi 

den ikke omfatter indbyggede lagringsmedier 
med henvisning til Padawan-dommen. 

Kulturministeriet udtaler, at de er i gang med 
udredning af ordningen, og at politikerne 

skal tage stilling til, hvordan ordningen skal 
moderniseres. Intet sker.

Kulturministeren angiver i notat overfor kulturord-
førerne, at ordningen skal omfatte både løse og 

integrerede lagringsmedier og nedsætter et 
”Blankmedieudvalg”, der skal komme med anbe-

falinger til en ny ordning. På baggrund af anbefalin-
gerne sættes en ændring af ordningen på rege-

ringens lovprogram til december 2017. Intet sker.

Kulturministeren beder i december it-industrien og 
rettighedshaverne om selv at nå til enighed om, 

hvad der skal betales. Dette, til trods for, 
at parterne igennem årene har vist ikke at kunne 

nå til enighed. 
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Kulturminister Joy Mogensen forhandler en ny 
a�ale på plads med støtte fra Radikale Venstre, SF, 

Enhedslisten og Frie Grønne. E�er a�alen skal 
indbyggede lagringsmedier som fx smartphones, 

tablets og computere omfattes af ordningen.
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