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Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse i sag nr. 19/00802 - klage fra Karen 

Zubari 

 

Karen Zubari (herefter ”Klager”) har den 13. marts 2019 klaget til 

Biblioteksafgiftsnævnet over, at hun ikke får biblioteksafgift for sit tekstbidrag til 

sangene ”Danmark er et dejligt land” og ”Jeg elsker dig mest…” fra sangbogen ”Årets 

danske sange 2007: Nationalsangen: et udvalg af sange fra KODA’s 

komponistkonkurrence” (herefter ”Sangbogen”) fra 2008. 

 

Klagen er indgivet til Biblioteksafgiftsnævnet på baggrund af  Slots- og 

Kulturstyrelsens (herefter ”Styrelsen”) afslag af 7. marts 2019, hvorefter Klager ikke er 

berettiget til at modtage biblioteksafgift for tekstbidragene til Sangbogen, da Klagers 

navn ikke fremgår af Sangbogens registrering i Nationalbibliografien.  

 

Sagens faktiske omstændigheder  

Nedenfor følger en kort gennemgang af de relevante sagsskridt i sagen: 

 

18. november 2018 

Klager sender dokumentation for Klagers tekstbidrag til Sangbogen til Styrelsen.  

 

12. februar 2019 

Styrelsen sender afslag til Klager for biblioteksafgift for Sangbogen, da Klagers navn 

ikke fremgår af titlens registrering i Nationalbibliografien.  

Klager klager samme dag over, at hun ikke får biblioteksafgift for sit tekstbidrag til 

"Danmark er et dejligt land" og "Jeg elsker dig mest..." i Sangbogen og medsender 

udskrift fra REX, hvor Klagers navn fremgår under ”indholdsnote”.  

 

19. februar 2019 

Styrelsen afviser klagen af 12. februar 2019 med den begrundelse, at mindre 

tekstbidrag ikke berettiger til biblioteksafgift. Styrelsen oplyser bl.a., at tekstbidrag i 

henhold til Biblioteksafgiftsnævnets afgørelser betragtes som ”mindre”, når de udgør 

mindre end 5 % af en bogs samlede sidetal.  

 



 

 

20. februar 2019 

Klager klager over Styrelsens afgørelse af 12. februar 2019. Klager gør opmærksom på, 

at hun har bidraget med to sange trykt på i alt 3 sider ud af de 36 sider i Sangbogen, 

hvilket svarer til 8,33 % og dermed mere end 5 %. 

Klager gør samtidig opmærksom på, at hun er nævnt i Nationalbibliografien.  

 

7. marts 2019 

Styrelsen fremsender endelig afgørelse til Klager med afslag på biblioteksafgift for 

Klagers tekstbidrag til Sangbogen med den begrundelse, at Klager ikke er nævnt i 

Nationalbibliografien.  

Styrelsen orienterer Klager om, at Klagers bidrag i forhold til musik-cd’en ikke 

berettiger til biblioteksafgift, men at Klager kan ansøge om rådighedsbeløb for 

grammofonplader mv. for denne.  

 

13. marts 2019 

Klager klager til Biblioteksafgiftsnævnet. 

 

18. marts 2019 

Styrelsen anmodes om en udtalelse til klagen. 

 

8. april 2019 

Styrelsen fremsender udtalelse til klagen. 

 

11. april 2019 

Styrelsens udtalelse fremsendes til Klager med henblik på eventuelle bemærkninger 

hertil. Klager fremkommer ikke med bemærkninger til udtalelsen.  

 

17. juni 2019 

Klagen behandles på et møde i Biblioteksafgiftsnævnet, men på grund af tvivl om 

fortolkningen af de for sagen relevante bestemmelser vælger nævnet at udskyde 

klagens behandling.  

 

2. april 2020 

Biblioteksafgiftsnævnet behandler klagen på ny.  

 

Styrelsens udtalelse til sagen 

Styrelsen har den 8. april 2019 bl.a. udtalt følgende til klagen: 

 

”Bidrag til sangbøger udløser kun biblioteksafgift, hvis bidragyderens navn er 

nævnt ved bogens registrering i Nationalbibliografien. Det er de enkelte 

bidragydere normalt ikke. Forfattere, illustratorer, oversættere og komponister, 

der ikke er nævnt ved sangbogens registrering i Nationalbibliografien, kan derfor 

ikke ansøge om biblioteksafgift for sangbogen, hvor de dokumenterer for deres 

bidrag.  

 



 

 

Titlen ”Årets danske sange 2007” er registreret som en sangbog i 

Nationalbibliografien (Dansk Bogfortegnelse). Karen Zubaris navn som 

tekstforfatter er ikke nævnt på sangbogens registrering i Nationalbibliografien. 

Det at Karen Zubaris navn som tekstforfatter er nævnt på musikcd’ens 

registrering i Nationalbibliografien (Dansk Bogfortegnelse) medfører ikke 

biblioteksafgift, da musikcd’en ikke berettiger til biblioteksafgift. Karen Zubari 

kan ansøge om andel i Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. for musikcd’en. 

 

Det er styrelsens vurdering, at titlen ”Årets danske sange 2007” ikke berettiger til 

biblioteksafgift, fordi bogen er registreret som en sangbog i 

Nationalbibliografien, hvor Karen Zubaris navn ikke fremgår af 

Nationalbibliografiens registrering.” 

 

Styrelsen fastholder således sin endelige afgørelse af 7. marts 2019. 

 

Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse 

Klagen drejer sig om, hvorvidt Klager er berettiget til biblioteksafgift for sit tekstbidrag 

til Sangbogen. Biblioteksafgiftsnævnet bemærker, at klagen ikke vedrører rigtigheden 

af værkets registrering i Nationalbibliografien som sangbog eller rigtigheden af de i 

Nationalbibliografien registrerede bidragsydere (værkets klassificering/registrering). 

 

Det fremgår af § 2, stk. 1, i lov om biblioteksafgift, at berettigede til at modtage afgift 

efter loven er blandt andet forfattere, hvis trykte bøger, e-bøger, fysiske lydbøger og 

netlydbøger er udgivet på dansk, og illustratorer, billedkunstnere m.v., hvis 

frembringelser indgår i sådanne værker. Andre bidragydere til de nævnte værker kan 

også være berettigede til biblioteksafgift, såfremt det over for Slots- og Kulturstyrelsen 

dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel.  

 

Det fremgår af § 4, stk. 3, i lov om biblioteksafgift, at Kulturministeren kan fastsætte 

regler om, at særlige kategorier af de i § 2 i lov om biblioteksafgift nævnte trykte bøger 

og fysiske lydbøger og visse bidrag til disse ikke skal medføre afgift.  

 

I forlængelse heraf fremgår det af § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om biblioteksafgift, at 

bidrag til leksika, sangbøger og andre bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og 

netlydbøger med et meget stort antal enkeltbidrag udløser biblioteksafgift alene til 

bidragsydere, der er registreret i Nationalbibliografien.  

Ved sangbøger forstås bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, der i 

Nationalbibliografien er registreret som sangbøger, jf. § 10, stk. 3, i bekendtgørelse om 

biblioteksafgift.  

 

Det fremgår af sagen, at Sangbogen er registreret som en sangbog i 

Nationalbibliografien, og at Klager ikke er registreret som bidragsyder hertil.  

 

Henset hertil kan Biblioteksafgiftsnævnet ikke give Klager medhold i klagen. 

 



 

 

Nævnet bemærker, at § 1, stk. 4 i bekendtgørelsen om biblioteksafgift, hvorefter 

”mindre tekstbidrag” ikke berettiger til biblioteksafgift, og herunder den i administrativ 

praksis udviklede regel om, at ”mindre” betyder ”mindre end 5 % af bogens samlede 

sidetal”, ikke er relevant for afgørelsen af denne sag. 

 

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse stadfæstes. 

 

 

Hanne Kirk  

Formand 

 

 

Retsregler 

- Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002 om biblioteksafgift med de 

ændringer, der følger af lov nr. 676 af 8. juni 2017 - §§ 2, 4, 7 og 8 

 

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017 om biblioteksafgift med de 

ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020 - § 10 

 




