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Lov om ændring af lov om ophavsret
(Revision af blankmedieordningen)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014, som ændret ved § 42 i lov
nr. 321 af 5. april 2016, lov nr. 719 af 8. juni 2018 og lov nr. 1121 af 4. juni 2021, foretages følgende
ændringer:
1. Overalt i loven ændres »lyd- eller videobånd« til: »lagringsmedier«.
2. I § 39, stk. 1, udgår »eller andre indretninger«, og efter »optages« indsættes: »eller på anden måde
kopieres«.
3. I § 39, stk. 2, ændres »bånd m.v.« til: »lagringsmedier«, og »eller som er udgivet på fonogram, film,
videogram eller lignende« ændres til: »som er udgivet på fonogram, film, videogram el. lign., eller som
er stillet til rådighed på en sådan måde, at almenheden har adgang til dem på et individuelt valgt sted og
tidspunkt«.
4. Efter § 39 indsættes:
»§ 39 a. Virksomheder, der fra udlandet sælger lagringsmedier til privatpersoner i Danmark, hvorpå lyd
eller billeder kan optages eller på anden måde kopieres, skal betale vederlag til ophavsmændene til de i §
39, stk. 2, nævnte værker.
Stk. 2. Erhvervsdrivende, offentlige myndigheder og andre juridiske personer, der ikke er omfattet af
§ 39, stk. 1, og som fra udenlandske virksomheder køber lagringsmedier, hvorpå lyd eller billeder kan
optages eller på anden måde kopieres, skal betale vederlag til ophavsmændene til de i § 39, stk. 2, nævnte
værker, såfremt lagringsmedierne udleveres til privatpersoner til privat brug.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 39, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse på stk. 1 og 2.«
5. § 40 affattes således:
»§ 40. De vederlagspligtige lagringsmedier, jf. § 39, stk. 2, og vederlaget for disse er fra den 1. januar
2022 følgende:
1) Harddisk ≤ 128 gb: 4,00 kr.
2) Harddisk > 128 gb: 16,00 kr.
3) Tablet: 45,00 kr.
4) Smartphone: 45,00 kr.
5) Bærbar computer: 45,00 kr.
6) Stationær computer: 45,00 kr.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte vederlag reguleres fra den 1. januar 2023 årligt med satsreguleringsprocenten,
jf. lov om en satsreguleringsprocent.«
6. I § 42, stk. 2, ændres »lyd- og videobånd, der i perioden er udleveret fra virksomheden, samt disses
spilletid« til: »lagringsmedier efter type, der i perioden er udleveret fra virksomheden«.
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7. I § 42, stk. 5, ændres »lyd- og videobånd m.v., der anvendes til professionelle formål« til: »lagringsmedier, der anvendes til professionelle formål, herunder undervisningsformål og erhvervsmæssige formål«.
8. I § 42, stk. 6, ændres »lyd- og videobånd m.v.« til: »lagringsmedier«, og »båndene m.v.« ændres til:
»lagringsmedierne«.
9. I § 43, stk. 1, nr. 1-4, og § 45, stk. 1, ændres »lyd- og videobånd« til: »lagringsmedier«.
10. I § 43, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »undervisningsformål«: »og erhvervsmæssige formål«.
11. I § 43, stk. 1, nr. 4, ændres »optagelser til brug for syns- og hørehandicappede« til: »eksemplarer til
brug for personer med syns- eller hørehandicap«.
12. I § 44, stk. 1, nr. 2, ændres »herunder undervisning« til: »herunder undervisningsformål og erhvervsmæssige formål«.
13. I § 44, stk. 1, nr. 3, ændres »optagelser, som anvendes af syns- eller hørehandicappede« til: »eksemplarer, som anvendes af personer med syns- eller hørehandicap«.
14. I § 46, 1. pkt., ændres »mængden af udleverede lyd- og videokassettebånd og disses spilletid,
jf. §§ 42 og 43« til: »mængden og typen af udleverede lagringsmedier, jf. §§ 42 og 43, medmindre
fællesorganisationen efter anmodning har besluttet at udskyde tidspunktet for angivelsen«.
15. § 46 a affattes således:
»§ 46 a. Kulturministeren skal i 2023 og efterfølgende hvert tredje år foretage en evaluering af §§
39-46 med henblik på at vurdere behovet for en ændring af bestemmelserne. Udgiften til evalueringerne
dækkes af vederlaget, jf. §§ 39 og 39 a, og afholdes af fællesorganisationen.«
§2
Loven træder i kraft den 1. januar 2022.
§3
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis
i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2021
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Ane Halsboe-Jørgensen
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