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5B I B L I OT E K S P E N G E N E

Arbejdsgruppens opgave har været at undersøge om biblioteksafgiftslo-
ven har fungeret efter sit formål, samt at overveje, om der er anledning
til at foretage justeringer af loven eller af bekendtgørelsen om biblioteks-
afgift.

Arbejdsgruppen har taget sit udgangspunkt i at biblioteksafgiftens sigte
er at støtte dansk kultur på en måde, der samtidig indebærer samfundets
anerkendelse af, at værker gennem det offentlige biblioteksvæsen stilles
til rådighed for offentligheden.

Med dette udgangspunkt finder Arbejdsgruppen at biblioteksafgiften i
hovedtræk fungerer efter sin hensigt, og at der ikke er grundlag for at
stille forslag om ændringer, der berører lovens hovedprincipper, herun-
der det princip at afgiften tildeles efter objektivt målbare kriterier.

Arbejdsgruppen fremsætter forslag til ændringer og justeringer af afgifts-
ordningen på enkelte punkter:

De nationalbibliografiske registreringer, der danner grundlag for bereg-
ning af biblioteksafgift, må suppleres og justeres.

Biblioteksstyrelsens register over afgiftsmodtagere og deres værker må
revideres. 

Biblioteksafgift til efterlevende udgår af biblioteksafgiftsloven efter en
overgangsperiode, hvor ydelsen aftrappes.

Der indføres en gradueret skala ved udbetaling af biblioteksafgift i stedet
for den gældende lovs overgrænse for udbetaling på 200.000 kr.

Vægtningerne for særlige litteraturtyper justeres og nye indføres.

Reglerne for biblioteksafgift til redaktører og andre bidragydere, for visse
former for illustrationer og for bidrag til årbøger ændres.

Indledning
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6 B I B L I OT E K S P E N G E N E

Arbejdsgruppen mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er
anledning til at foreslå biblioteksafgiftsordningen ændret, således at
digitaliserede værker eller filmværker inddrages.

Rådighedsbeløbet for grammofonplader mv. opretholdes, men må
forøges.

København, den 18. december 1997

Karen Dyekjær-Hansen (formand) Margit Bruntse

Inger Byrjalsen Ole Husted Jensen

Ingelise Konrad Anders Laursen

Peter Poulsen Peter Thornvig

Arne Würgler / C.H. Henriksen
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Kapitel I.

1. Baggrunden for 
Arbejdsgruppens nedsættelse.

Forslag til revision af lov nr. 354 af 6. juni 1991 om biblioteksafgift,
som ændret ved § 7 i lov nr. 449 af 30. juni 1993, skulle efter lovens
§ 11, stk. 2, fremsættes for Folketinget i folketingsåret 1996-97.

Kulturministeren orienterede med brev af 21. marts 1996 Folketin-
gets Kulturudvalg om forberedelsen af biblioteksafgiftslovens revisi-
on. Det var ministeriets hensigt at lade foretage en opdatering af
rapporten Omlægningen af Biblioteksafgiften 1991-97, at anmode
Statens Bibliotekstjeneste (nu Biblioteksstyrelsen) om at analysere
fordelingen af afgiften på forskellige grupper af berettigede, herun-
der forskydninger mellem grupperne, og fremkomme med forslag til
justeringer af teknisk karakter af ordningen, og at foretage en høring
af de berørte interesseorganisationer mv. Resultatet af høringen på-
tænktes forelagt det kommende Litteraturråd til udtalelse.

Opdateringen af rapporten om biblioteksafgiftens omlægning forelå
10. september 1996 i form af rapporten Hvordan gik det så? udarbej-
det af Morten Hein. Statens Bibliotekstjenestes analyse af afgiftens
fordeling og forslag til tekniske justeringer fremsendtes til Kulturmi-
nisteriet den 27. juni 1996. Høringssvar indkaldtes af Kulturmini-
steriet med breve til organisationer mv. af 28. marts 1996.

I forbindelse med Folketingets behandling af forslag til lov om litte-
ratur oplyste kulturministeren den 21. maj 1996 over for Kulturud-
valget, at et forslag til revision af biblioteksafgiftsloven ville blive
fremsat tidligt i folketingssamlingen 1996-97, således at det kunne
vedtages til ikrafttræden pr. 1. januar 1997, samtidig med udløbet af
den overgangsfase som loven indeholdt. Lovforslaget ville bestå af to
elementer, nemlig afskaffelse af den nuværende undergrænse for be-
løb, der udbetales i biblioteksafgift, og ophævelse af revisionsbestem-
melsen. Det var endvidere hensigten at nedsætte en arbejdsgruppe,
sammensat af personer fra de organisationer, der kunne repræsentere
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de berettigede forfattere, oversættere osv., med den opgave under en
tidshorisont på ét år at analysere virkningerne af loven om bibliotek-
safgift. Det var herefter ikke hensigten at lade Litteraturrådet funge-
re som særlig høringsinstans for Kulturministeriet vedrørende bibli-
oteksafgiften.

Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift fremsattes for
Folketinget den 6. november 1996 og blev vedtaget den 20. decem-
ber 1996 (lov nr. 1206 af 27. december 1996). Ved lovændringen
ophævedes en række overgangsbestemmelser, bestemmelsen om
undergrænse ophævedes, idet kulturministeren bemyndigedes til at
fastsætte en bagatelgrænse, ikrafttrædelse af bestemmelsen om en
overgrænse blev udskudt fra 1997 til 1999, og en revision af loven
fastsat til folketingsåret 1998-99.

Biblioteksafgiftsordningen er herefter fastlagt i Kulturministeriets
lovbekendtgørelse nr. 132 af 13. februar 1997 (bilag 1) og bekendt-
gørelse nr. 312 af 6. maj 1997 om biblioteksafgift (bilag 2).

2. Arbejdsgruppens nedsættelse 
og sammensætning.

Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift blev nedsat af
kulturministeren den 30. oktober 1996 med følgende kommissori-
um af 5. september 1996:

“Arbejdsgruppens opgave er at undersøge, om loven har fungeret
efter sit formål, samt at overveje, om der er anledning til at foretage
justeringer af loven eller af bekendtgørelsen om biblioteksafgift.

Udgangspunktet for dette arbejde skal være de evalueringer af loven,
der er foretaget i 1993 og 1996, og resultaterne af den høring af
organisationer og institutioner, der er gennemført i 1996.

Det påhviler særlig gruppen at tage stilling til spørgsmålet om bibli-
oteksafgift til efterlevende efter afgiftsberettigede.

Arbejdsgruppen kan i sit arbejde tage kontakt til relevante faglige
institutioner og kan om ønsket afholde konferencer, høringer eller
lignende.
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Arbejdsgruppens rapport ønskes afgivet inden den 1. januar 1998”.

Med skrivelse fra Kulturministeriet til Arbejdsgruppen af 2. januar
1997 suppleredes kommissoriet således:

“Herudover vil Kulturministeriet gerne oplyse, at det i forbindelse
med den udskydelse af overgrænsen på 200.000 kr., der indgår i lov
nr. 1206 af 27. december 1996 om ændring af lov om biblioteksaf-
gift, har været forudsat, at arbejdsgruppen inddrager overgrænsens
fremtid i sine overvejelser”.

Arbejdsgruppen bestod ved nedsættelsen af en formand, udpeget af
kulturministeren, og syv andre medlemmer, udpeget efter indstilling
fra: Danske Skønlitterære Forfattere (1 medlem); Dansk Forfatterfor-
ening (1 medlem); Dansk Oversætterforbund (1 medlem); Danske
Billedautorer (1 medlem); Dansk Komponist Forening, Danske Jazz-
, Beat- og Folkemusikautorer og Danske Populærautorer (1 medlem);
Fællesrådet for Udøvende Kunstnere  (1 medlem) og Danmarks
Biblioteksforening (1 medlem).

Arbejdsgruppen udvidedes pr. 21. marts 1997 med et medlem udpe-
get af Danmarks Skolebiblioteksforening.

Arbejdsgruppens formand har samlet og opsummeret resultaterne af
de drøftelser, som er ført af Arbejdsgruppens organisationsudpegede
medlemmer, og indgår ikke i de angivne fler- eller mindretal.

Kulturministeriet har gennem en tilforordnet stillet bistand i lovgiv-
ningsspørgsmål til rådighed for Arbejdsgruppen.

Biblioteksstyrelsen (indtil 1. oktober 1997 Statens Bibliotekstjeneste)
har stillet sekretariatsbistand til rådighed for Arbejdsgruppen.

3. Arbejdsgruppens medlemmer.

Advokat Karen Dyekjær-Hansen  Formand

Skolebibliotekskonsulent    Indstillet af Danmarks
Margit Bruntse    Skolebiblioteksforening
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Forfatteren Inger Byrjalsen Indstillet af Dansk 
Forfatterforening

Oversætteren Iben Hasselbalch Indstillet af Dansk Over-
(til 6. maj 1997) sætterforbund

Oversætteren Ole Husted Jensen Indstillet af Dansk Over-
(fra 7. maj 1997) sætterforbund

Biblioteksleder Ingelise Konrad Indstillet af Danmarks
Biblioteksforening

Musikeren Anders Laursen Indstillet af Fællesrådet for
udøvende Kunstnere

Forfatteren Peter Poulsen Indstillet af Danske Skøn-
litterære Forfattere

Fotografen Peter Thornvig Indstillet af Danske Billed-
autorer

Komponisten Arne Würgler Indstillet af Dansk Kom-
ponist Forening, Danske
Jazz-, Beat- og Folkemusik-
autorer og Danske Popu-
lærautorer

Tilforordnet Specialkonsulent Klaus Groos Kulturministeriet

Sekretariat Afdelingsleder C.H. Henriksen Biblioteksstyrelsen
Sekretær Iben Meinertsen Biblioteksstyrelsen
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4. Arbejdsgruppens praktiske virke.

Arbejdsgruppen har afholdt 11 møder.

Arbejdsgruppen har i sit arbejde kunnet støtte sig til særligt udarbej-
dede statistikker fra Biblioteksstyrelsen vedrørende biblioteksafgiftens
fordeling 1993-97 på grupper af modtagere (bilag 3), Indberetninger
fra bibliotekerne til biblioteksafgiften 1992-97 (bilag 4) og Bereg-
ning af biblioteksafgift 1997 (bilag 12).

Biblioteksstyrelsen har endvidere til støtte for Arbejdsgruppens drøf-
telser udført beregninger af konsekvenserne af forskellige modeller
for degressive skalaer vedrørende en overgrænse (bilag 5), og af ind-
førelsen af særlige vægtninger for bøger med begrænset sidetal (bilag
6).

Kulturministeriet og Biblioteksstyrelsen har til Arbejdsgruppen udar-
bejdet notater vedrørende:

Ydelser til de efterladte efter modtagere af biblioteksafgift, ydelser fra
Statens Kunstfond og livsvarige ydelser på finansloven (Kulturmini-
steriet 26. marts 1997) (bilag 8).

Biblioteksafgiftslov - Ophavsretslov (Kulturministeriet 9. juni 1997)
(bilag 9).

Biblioteksafgift til redaktører (Statens Bibliotekstjeneste 2. maj 1997)
(bilag 7).

Direktør Kalli Klement, Sveriges Författarfond, og ekspedisjonssjef
Helge M. Sønneland, Det Kongelige Kulturdepartement, har på et
møde i Arbejdsgruppen redegjort for biblioteksafgiftsordningerne i
Sverige og Norge.

Repræsentanter for Sammenslutningen af danske Filminstruktører
har på et møde med Arbejdsgruppen forelagt Sammenslutningens
ønske om at film- og videoværker inddrages i biblioteksafgiften.

Medlemmer af Arbejdsgruppen har deltaget i The 2nd International
Conference on Author’s Lending Right, København 8-10 september
1997.
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Arbejdsgruppen har modtaget skriftlige henvendelser fra:

Udvalget til fordeling af Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.

Sammenslutningen af danske Filminstruktører

Biblioteksafgiftsnævnet

samt en række enkeltpersoner.
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Kapitel II.

Arbejdsgruppens hovedforslag.

Grundlaget for afgiftsberegning forbedres, dels ved en supplering
af den nationalbibliografiske registrering af bidragyderes navne, dels
ved ændring af klassificeringen af bidrag og dels ved revision af Bib-
lioteksstyrelsens register over afgiftsmodtagere og deres værker.

Biblioteksafgift til efterlevende udgår af biblioteksafgiftsloven.
Den nugældende ordning aftrappes over en femårig periode, således
at efterlevende efter afgiftsmodtagere, som afgår ved døden i denne
periode modtager 50%, 40%, 30%, 20% og 10% af fuld afgift. Per-
soner, som ved lovens revision oppebærer ydelse som efterlevende,
bevarer denne efter de hidtil gældende bestemmelser. Fire af
Arbejdsgruppens medlemmer har andre forslag.

En gradueret skala ved udbetaling af biblioteksafgift indføres,
således at:

Beløb indtil kr. 300.000 udbetales uden reduktion
Af beløb ud over kr. 300.000 udbetales 1/2
Af beløb ud over kr. 400.000 udbetales 1/3

Beløbsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten og
nyvurderes ved væsentlige ændringer i beregningsgrundlaget.

Vægtninger for særlige litteraturtyper.

Vægtningen for noder ændres fra 3 til 6 point pr. side.
Vægtningen for oversat lyrik ændres til 2 point (1/3 point som over-
sættelse x 6 point som lyrik) pr. bogside (1 point pr. minut).

Der indføres vægtning for dansk/fremmedsprogs og fremmeds-
sprogs/dansk ordbøger med 1/3 point pr. side. To af Arbejdsgruppens
medlemmer finder dette betænkeligt.
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Illustrationer, der er udført særligt med henblik på udgivelsen af
en dansk bearbejdelse/oversættelse af et fremmedsproget værk,
berettiger illustratoren til biblioteksafgift på samme måde som illu-
strationer med henblik på et originalt dansksproget værk.

Omslagsillustrationer indgår i beregningsgrundlaget for bibliotek-
safgift til illustratorer.

Redaktører og “andre bidragydere” (jvf. biblioteksafgiftslovens §
2, stk. 1, nr. 4) berettiges til 1/6 afgift efter dokumentation for kon-
krete bidrag til en titel. Redaktører, der er ansat til at udføre redakti-
onelt arbejde, berettiges ikke til afgift.

Bidrag til årbøger berettiger til biblioteksafgift efter dokumentati-
on, som lignende bidrag til antologier mv. Bibliotekerne bør regi-
strere alle enkelteksemplarer særskilt. Bidrag til årbøger, der har
karakter af kataloger, berettiger ikke til afgift. Ét af Arbejdsgruppens
medlemmer kan ikke støtte ikke dette forslag.

Rådighedsbeløb for grammofonplader mv. bør forøges betydeligt i
lyset af udviklingen på området. En forøgelse må ikke ske på bekost-
ning af det almindelige biblioteksafgiftsbeløb. Der bør ved fastsæt-
telse af størrelsen af bevillinger til den almindelige biblioteksafgift
og rådighedsbeløbet tilstræbes ligestilling mellem musik-cd’en og
bogen.
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Kapitel III.

1. Arbejdsgruppens overvejelser.

Biblioteksafgiftsloven af 1991 betød en meget radikal omlægning af
den danske biblioteksafgiftsordning. Siden dens indførelse i 1946
havde biblioteksafgift været en lovbunden vederlagsordning, som
overvejende var forbeholdt forfattere, der var berettigede til et fast
beløb pr. bind af deres bøger på bibliotekerne. Oversættere, medfor-
fattere, illustratorer, redaktører m.fl. kunne søge andel i særlige
rådighedsbeløb, på samme måde som også bidragydere til værker
udgivet på grammofonplader mv. og billedkunstnere, hvis original-
værker var købt af biblioteker.

I 1991 ændredes biblioteksafgiften til at være en kulturstøtteordning
på linie med, hvad der i øvrigt var gældende inden for Kulturmini-
steriets ressortområde, og samtidig udvidedes kredsen af afgiftsberet-
tigede med de oversættere og andre bidragydere til bøger, som hidtil
kun havde kunnet ansøge om at få del i de særlige rådighedsbeløb.
De to rådighedsbeløb for grammofonplader mv. og billedkunst blev
dog bibeholdt. Samtidig omlagdes udbetalingen af afgift over en
periode på 5 år gradvist fra udbetaling pr. bind til udbetaling på
grundlag af sidetal pr. bogtitel og antal eksemplarer af hver titel.
Endvidere ændredes beregningsgrundlaget fra en årlig manuel total-
optælling på samtlige biblioteker til indberetning fra de biblioteker,
som har beholdningsregistreret deres bestand på edb.

Omlægningerne fik betydning for såvel fordelingen af biblioteksaf-
giften mellem de forskellige grupper af afgiftsmodtagere som for den
enkelte. Konsekvenserne er nærmere beskrevet og analyseret i de to
rapporter fra Statens Bibliotekstjeneste: Omlægningen af biblioteksaf-
giften 1991-1997. Udarbejdet af Lisa Sørensen og Niels Erik Wille.
1993, og Hvordan gik det så? Af Morten Hein. 1996. En oversigt
over udviklingen i biblioteksafgiftens procentvise fordeling mellem
grupper af bidragydere 1993-1997 er optrykt som bilag 3. 

Arbejdsgruppen har taget sit udgangspunkt i, at biblioteksafgiftens
sigte er at støtte dansk kultur på en måde, der samtidig indebærer
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samfundets anerkendelse af, at værker gennem det offentlige biblio-
teksvæsen stilles til rådighed for offentligheden.

Med dette udgangspunkt finder et flertal i Arbejdsgruppen,

- at biblioteksafgiften i hovedtræk fungerer efter sin hensigt

- og at der ikke er grundlag for at stille forslag om ændringer, der
berører lovens hovedprin cipper, herunder det princip at afgiften til-
deles efter objektivt målbare kriterier.

Det er således Arbejdsgruppens opfattelse, at den danske bibliotek-
safgiftsordning, således som den er fastlagt i biblioteksafgiftsloven af
1991, er et vigtigt element til sikring af den danske bibliotekskultur.

Arbejdsgruppen har noteret sig, at den danske biblioteksafgift ikke
umiddelbart lader sig sammenligne med de tilsvarende ordninger i
andre lande. Idet der er tale om en national kulturstøtteordning, der
grundlæggende har fungeret tilfredsstillende, og som er tilpasset
danske holdninger og danske forhold, finder Arbejdsgruppen ikke,
at der kan opnås væsentlig inspiration til ændringer fra andre landes
systemer.

Arbejdsgruppen er opmærksom på, at biblioteksafgiftens fordeling er
afhængig af bibliotekernes materialeindkøb, som finder sted efter
bestemmelsen derom i lov om folkebiblioteker.

Ét af Arbejdsgruppens medlemmer, Peter Poulsen, mener, at det,
som konsekvens af, at biblioteksafgiften defineres som støtte til
dansk sprog og kultur, i loven bør indskærpes bibliotekerne at være
selektive i deres indkøb af materiale, ligesom der bør foretages en
sortering af den allerede eksisterende bestand med henblik på at ska-
be harmoni mellem lovens intention og de faktiske forhold.

Arbejdsgruppen har konstateret, at billedautorer, herunder især foto-
grafer, ikke har fået de andele i biblioteksafgiften, som lovrevisionen
i 1991 lagde op til. Arbejdsgruppen har derfor drøftet, hvilke
ændringer, der kan foreslås med sigte på at rette op på disse forhold. 

Arbejdsgruppen er opmærksom på, at afgiften ikke kan fordeles efter
kriterier, der objektivt kan begrundes som fuldt retfærdige, og det er

16 B I B L I OT E K S P E N G E N E

3430 Bilbliotekstyrelsen  23/02/98 15:46  Side 16



en naturlig følge heraf, at der blandt Arbejdsgruppens medlemmer
ikke er fuld enighed om hvilken vægt de enkelte bidrag skal have,
ligesom også tyngden i det kulturpolitiske sigte vurderes forskelligt.
Arbejdsgruppen har imidlertid bestræbt sig på at overveje forslag til
ændringer, der vil kunne bidrage til at forbedre og justere det
nuværende system uden at medføre en væsentlig omlægning af det.

2. Overvejelser og forslag 
vedrørende beregningsgrundlaget.

De nationalbibliografiske registreringer.

Arbejdsgruppen konstaterer, at Nationalbibliografien ikke udgør et
fuldt tilfredsstillende grundlag for beregningen af biblioteksafgiften, for-
di ikke alle bidragyderes navne medtages ved registreringen.  Beg-
rænsningerne erkendes i bemærkningerne til lovforslaget af 1991, og
det forudses, at de manglende oplysninger tilvejebringes ved særlig
dokumentation fra afgiftsmodtagerne. Bestemmelser herom er fast-
sat i bekendtgørelse om biblioteksafgift. Det kan imidlertid konsta-
teres, at de berettigede, trods bestræbelserne på at sikre oplysning
om reglerne, i flere tilfælde i praksis under det nuværende system
ikke bliver registrerede.

Især for fotografer er det vanskeligt at kende omfanget af værkernes
anvendelse og dermed tilmelde sig biblioteksafgiften eller blot lade
sig registrere for relevante værker. Dette bl.a. på grund af manglende
oplysninger fra billedbureauer og de registreringsmæssige mangler,
der ligger tilbage fra før fotografilovens ophævelse i 1995.

Arbejdsgruppen vil derfor foreslå, at de manglende oplysninger om
bidragydere tilvejebrin ges, enten gennem en udbygning af den nati-
onalbibliografiske registrering eller på anden vis, således at alle bi-
drag og alle afgiftsmodtagere stilles lige ved beregning af bibliotek-
safgift.

Arbejdsgruppen konstaterer, at Nationalbibliografiens registrering af
bidragyderne som primære og sekundære, der ligger til grund for
fordelingen af biblioteksafgift for de enkelte titler, sker med et gan-
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ske andet mål for øje, og derfor i nogle tilfælde opleves som urime-
lig og uforståelig.

Arbejdsgruppen vil derfor foreslå, at inddelingen af bidragyderne i pri-
mære og sekundære skal kunne ske på grundlag af en særskilt vurde-
ring af bidragene i den enkelte bog og alene med henblik på bereg-
ning af biblioteksafgift.

Arbejdsgruppen konstaterer, at den maskinelle udtrækning af oplys-
ninger fra Nationalbibliografiens til Biblioteksstyrelsens database på
grund af opbygningen af det nationalbibliografiske dataformat kan
resultere i et ufuldstændigt og i nogle tilfælde fejlagtigt beregnings-
grundlag. Udtrækningen er fra 1995 blevet korrigeret manuelt i Bib-
lioteksstyrelsen, men fra perioden forud herfor forekommer en ræk-
ke fejl og unøjagtigheder.

Arbejdsgruppen vil derfor foreslå, at der foretages en revision af Bibli-
oteksstyrelsens datagrundlag for afgiftsberegningen.

Bibliotekernes bestandsindberetninger.

Arbejdsgruppen konstaterer, at de maskinelle indberetninger af biblio-
tekernes bestand, som udgør en meget væsentlig del af grundlaget for
biblioteksafgiftens beregning, fortsat efter lovens første fem år lader
noget tilbage at ønske. Især er udviklingen i antallet af indberetninger
fra skolebibliotekerne gået for langsomt. En oversigt over antallet af
indberettende biblioteker 1992-1997 er optrykt som bilag 4. Indberet-
ningerne afspejler endnu ikke den fulde virkelighed, men systemet er
under stadig forbedring, hvorfor principielle ændringer ikke foreslås.

Dansk Forfatterforening foreslår, at der foretages korrektion af de
indberettede tal for de to bibliotekstyper, således at de kommer til at
vægte hver 100%

Skolebibliotekernes bestandsindberetninger er, med baggrund i notat
fra Kulturministeriet af 16. november 1995 (bilag 10), ændret fra
1997. Baggrunden herfor er den ændring af skolebibliotekernes
beholdningsregistreringer, der er sket med indførelsen af det såkaldt
én-strengede system. I dette registreres såvel skolebibliotekernes
almindelige bogbestand, som også egentlige undervisningsbøger, de
såkaldte “taskebøger”. Herved er et betydeligt antal bind, som ikke
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tidligere er medtaget ved opgørelse af biblioteksafgift blevet indbe-
rettet. Dette forhold er blevet stærkt kritiseret fra forfatterside, og
der har været almindelig enighed om, at disse bøger ikke skal kunne
udløse biblioteksafgift. Efter notatets retningslinier skal eksemplarer,
der ikke er bestemt til sædvanlig individuel biblioteksbenyttelse,
holdes uden for indberetningen. Dette gælder såvel taskebøger, som
visse klassesæteksemplarer, der tidligere alle medregnedes ved bereg-
ning af biblioteksafgift.  Udskillelsen må foretages på det enkelte
bibliotek ud fra kendskabet til den faktiske benyttelse. En særlig vej-
ledning hertil er udarbejdet af Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Danmarks Skolebibliotekarforening (bilag 11).

Arbejdsgruppen har drøftet kravet til skolebibliotekernes indberet-
ninger og er enig i substansen i dette: at eksemplarer, der ikke er til
rådighed for individuel benyttelse, skal udelades, og modsætnings-
vis, at eksemplarer, der er til rådighed for individuelle lån skal med-
tages, men konstaterer, at den tekniske gennemførelse af dette ikke
er uden administrative vanskeligheder.

To af Arbejdsgruppens medlemmer, Margit Bruntse og Inger Byrjal-
sen, ønsker, at vejledningen om skolebibliotekernes indberetninger
gøres mere entydig, og at det gøres skolebibliotekerne klart, at det
kun er taskebøger, der skal holdes uden for indberetningen til bibli-
oteksafgift, og at klassesæteksemplarer, som kan udlånes løbende
gennem skoleåret, stadig skal indberettes og indgå i beregningen.

3. Overvejelser vedrørende nye medier 
i bibliotekerne.

Arbejdsgruppen har drøftet indførelse af biblioteksafgift for digitali-
serede værker og for film- og videoværker, der, jfr. ophavsretslovens §
19, stk. 3, kun må udlånes med samtykke fra rettighedshaverne,
som derved har mulighed for at sikre sig økonomisk.

Arbejdsgruppens opgave har været at gennemgå den gældende ord-
ning og foreslå justeringer, ikke at foreslå en helt ny ordning. Det er
den almindelige opfattelse i Arbejdsgruppen, at der ikke er grund til
på nuværende tidspunkt at foreslå biblioteksafgiftsordningen ændret,
således at digitaliserede værker eller filmværker inddrages. Nogle af
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Arbejdsgruppens medlemmer finder, at det kunne overvejes at ind-
føre et rådighedsbeløb for sådanne. Arbejdsgruppen finder, at der ved
indførelse af en form for biblioteksafgift til fordel for nye medier i
bibliotekerne, må bevilges særlige midler til dette, således at den
eksisterende biblioteksafgift ikke udhules.

Arbejdsgruppen har i denne forbindelse gennemgået Betænkning
om Bibliotekerne i Informationssamfundet (Betænkning nr.
1347/1997). Arbejdsgruppen har ikke set det som sin opgave at tage
nærmere stilling til betænkningens indhold med henblik på en fælles
vurdering heraf, hvilket heller ikke har været muligt på grund af det
sene tidspunkt for dens fremkomst i forhold til den tidsramme,
Arbejdsgruppen har haft at arbejde under. I alt væsentligt vedrører
de problemer, der drøftes i betænkningen, emner, der er væsensfor-
skellige fra spørgsmålet om at justere biblioteksafgiften og således
henhører under andre fora.

Omfanget af digitaliserede tekstværker, som under visse forudsætnin-
ger frit kan udlånes, men som ikke er omfattet af biblioteksafgifts-
ordningen, er endnu så beskedent, at det ikke giver anledning til at
foreslå særlige ændringer for at inddrage disse i ordningen.

4. Overvejelser og forslag til ændringer i den
gældende biblioteksafgiftsordning.

Biblioteksafgift til efterlevende.

Arbejdsgruppen har gennemdrøftet biblioteksafgiftslovens bestem-
melser om ydelser til efterlevende. I forbindelse hermed er omfanget
og arten af tilsvarende bestemmelser i andre kulturstøtteordninger
blevet belyst (bilag 8).

Flertallet af Arbejdsgruppens medlemmer finder det uforeneligt med
biblioteksafgiftens karakter af kulturstøtte, der må tilgodese de
aktivt skabende, at videreføre ordningen med ydelser til efterleven-
de. Disse medlemmer indstiller, at bestemmelserne om ydelse af biblio-
teksafgift til efterlevende udgår af biblioteksafgiftsloven, dog således, at
ordningen aftrappes over en femårig periode, således at efterlevende
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efter afgiftsmodtagere, som afgår ved døden i denne periode modta-
ger 50%, 40%, 30%, 20% og 10% af fuld afgift. Personer, som ved
lovens revision oppebærer ydelse som efterlevende, bevarer denne
efter de hidtil gældende bestemmelser.

To af Arbejdsgruppens medlemmer, Peter Poulsen og Peter Thornvig,
indstiller ligeledes ordningen afskaffet, men foreslår oprettelsen af en
særlig pulje, hvis midler anvendes til at tilgodese de efterlevende.

To af Arbejdsgruppens medlemmer, Inger Byrjalsen og Ole Husted
Jensen,  indstiller ordningen med ydelser til efterlevende fortsat
uændret, subsidiært aftrappet over en meget lang periode, f.eks. såle-
des at alle efterlevende efter personer, som modtog afgift ved lovens
revision, bevarer retten til afgift uændret, og således at umyndige
børn fortsat er berettigede. De to medlemmer ønsker, at der under
alle omstændigheder afsættes midler til de efterlevende, og at de for-
deles efter objektive kriterier.

Begrænsninger ved udbetaling af biblioteksafgift.

Arbejdsgruppen konstaterer, at der, efter at lovændringen i 1996
indførte en bagatelgrænse på 25 kr. i stedet for den tidligere nedre
grænse på 1.200 kr. + satsregulering, ikke er grund til at foreslå
ændringer på dette punkt. 

Arbejdsgruppen har gennemdrøftet spørgsmålet om en overgrænse
for udbetaling af biblioteksafgift.

Arbejdsgruppen finder den gældende bestemmelse, som træder i kraft i
1999, om en fast overgrænse på kr. 200.000 urimelig over for afgifts-
modtagere, som i overensstemmelse med reglerne for beregning er
berettigede til større beløb.

Flere medlemmer finder det grundlæggende forkert at lægge loft
over afgiftsbeløbenes størrelse, ligesom det findes betænkeligt at
foreslå en fast model for begrænsninger uden at tage forbehold for
ændringer i bevillingssituationen eller i bibliotekernes indkøbspoli-
tik. Det understreges særligt, at biblioteksafgiften er en kulturstøtte-
ordning, som ikke må være afhængig af ændringer i bibliotekernes
prioriteringer af deres indkøb, sådan at andre medier foretrækkes
frem for bøger.
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Arbejdsgruppen har drøftet muligheden for at genindføre en gradue-
ret skala, som i biblioteksafgiftsloven før ændringen i 1991, og her-
under overvejet flere modeller for en sådan skala og dens konsekven-
ser for afgiftsmodtagerne, som beskrevet i notat fra Statens Biblio-
tekstjeneste af 13. august 1997 (bilag 5).

Der er i Arbejdsgruppen enighed om at foreslå indført en gradueret ska-
la ved udbetaling af biblioteksafgift, således at:

Beløb indtil kr. 300.000 udbetales uden reduktion
Af beløb ud over kr. 300.000 udbetales 1/2
Af beløb ud over kr. 400.000 udbetales 1/3

Beløbsgrænserne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten og
nyvurderes ved væsentlige ændringer i beregningsgrundlaget.

Vægtninger for særlige litteraturtyper.

Arbejdsgruppen foreslår, at vægtningen for noder øges fra 3 til 6 point
pr. side i lighed med lyrik.

Arbejdsgruppen finder, at oversættelser af lyrik, i lighed med origi-
nal dansk lyrik, bør vægtes højere end prosaoversættelser. Arbejds-
gruppen foreslår derfor, at oversat lyrik vægtes særligt, i lighed med
dansk lyrik, og tildeles 2 point (1/3 point som oversættelse x 6 point
som lyrik) pr. bogside. Øvrige oversættelser, herunder oversatte bil-
ledbøger og tegneserier vægtes uændret med 1/3 point pr. side.

Et flertal af Arbejdsgruppens medlemmer foreslår, at ordbøger med
dansk/fremmedsprogs og fremmedsprogs/dansk indhold vægtes med 1/3
point pr. side i lighed med oversættelser.

To af Arbejdsgruppens medlemmer, Inger Byrjalsen og Peter Poul-
sen, finder forslaget betænkeligt.

Et af arbejdsgruppens medlemmer, Margit Bruntse, foreslår, at let-
læsningsbøger, som støtter og fremmer udviklingen af børns læsefær-
dighed, bør have en særlig vægtning. Da sådanne bøger ikke umid-
delbart kan udskilles af det nationalbibliografiske datagrundlag,
foreslås vægtningen i praksis foretaget ved at alle bøger med mere
end én primær bidragyder og et sidetal på op til 48, og som ikke i
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forvejen har en særlig sidetalsvægtning, tildeles 2 point pr. side.
Omfanget er belyst i Biblioteksstyrelsens opgørelse (bilag 6).

Arbejdsgruppens øvrige medlemmer har sympati for tanken om at
fremme læsningen, men ønsker ikke, at der oprettes flere særlige
grupper i biblioteksafgiftsordningen. Støtte til læseudvikling bør
ikke ske gennem biblioteksafgiften, men direkte fra anden side, mest
naturligt gennem Undervisningsministeriet.

Biblioteksafgift for bogillustrationer.

Illustratorer, billedkunstnere og fotografer er efter de gældende reg-
ler berettigede til biblioteksafgift, hvis deres frembringelser indgår i
bøger udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse
el. lign. (jvf. biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 3).

Arbejdsgruppen finder, at illustrationer, der er udført med henblik
på en dansk oversættelse af et fremmedsproget værk, er lige så
væsentlige bidrag til dansk kultur som selve oversættelsen.

Arbejdsgruppen foreslår derfor, at illustrationer, der er udført særligt til
udgivelsen af en dansk oversættelse af et fremmedsproget værk, berettiger
illustratoren til biblioteksafgift på samme måde som illustrationer til
et originalt dansk værk. Illustrationer i oversatte værker, som er
overført fra det originale værk, berettiger ikke til biblioteksafgift.

Illustrationer i form af bogomslag berettiger efter de gældende regler ikke
til biblioteksafgift (jvf. bekendtgørelse om biblioteksafgift § 1, stk. 3).

Arbejdsgruppen finder, at sådanne illustrationer bør berettige illustra-
toren til biblioteksafgift på samme måde som bogillustrationer i
øvrigt, og foreslår derfor at denne bestemmelse udgår. En illustrator,
som alene har bidraget med en omslagsillustration, vil herefter ikke
blive berettiget til afgift, fordi den enlige illustration vil blive betrag-
tet som “spredt, enkeltstående” (jvf. bekendtgørelse om biblioteksaf-
gift § 10, stk. 2). En omslagsillustration, som er udført af en illu-
strator, som også har bidraget med andre illustrationer i bogen, vil
indgå i beregningsgrundlaget på linie med disse.

Arbejdsgruppen har noteret sig, at en nærmere definition af begrebet
“spredt, enkeltstående”, når dette anvendes om illustrationer, ved
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Biblioteksstyrelsens mellemkomst er fastlagt ved forhandlinger de
relevante interesseorganisationer imellem. Definitionen, den såkald-
te “betonregel”, er efterfølgende lagt til grund ved Biblioteksstyrel-
sens administration af biblioteksafgiften og ved kendelser fra Bibli-
oteksafgiftsnævnet. Arbejdsgruppen finder, at eventuelle ændringer
i denne administrative praksis, herunder et af Peter Thornvig rejst
spørgsmål om indførelse af en særlig faktor for omslagsillustratio-
ner, må henvises til forhandlinger interesseorganisationerne 
imellem.

Ét af Arbejdsgruppens medlemmer, Peter Thornvig,  indstiller, at
midler, der registreres til betaling til billedautorer, men som ikke
kan udbetales og derfor går tilbage til omfordeling blandt samtlige
bidragydere, alene omfordeles blandt billedautorer, og motiverer sit
forslag således:

“Omfordelingssystemet tilgodeser i dag de store faggrupper af øvrige
modtagere, der er gennemregistrerede i biblioteksafgiftssystemet og
Nationalbibliografien. For en lang række bogværker med illustratio-
ner er billedautorer, på grund af den gældende praksis for bogregi-
strering, udeladt som registrerede bidragydere. Billedautorer rammes
særligt af den manglende automatiske registrering af sekundære
bidragydere i værker med mere end tre bidragydere og værker, hvor
en korporation anføres som ophavsmand. Situationer, der er typiske
for billedautorers forekomst i kolofoner.

Graden af placerede midler til registrerede bidragydere af illustratio-
ner er lille, og størstedelen af de midler, der skulle have været place-
ret hos billedautorer, går tilbage til omfordeling blandt samtlige
bidragydere. For billedautorer gælder, at de altovervejende kun
optræder som “sekundære”, og derfor ikke, som eksempelvis forfat-
tere, kan være både sekundære og primære i forskellige situationer.
Primært registrerede får ved omfordeling en væsentlig større andel
end sekundære af de omfordelte midler, da der i omfordelingen ikke
skeles til, hvorfra de ikke-placerbare midler stammer.

Billedautorer kan derfor i dag ikke “hente” det tabte ind på anden
måde, end ved et praktisk taget uoverkommeligt dokumentationsar-
bejde for at få den nødvendige viden om det faktiske omfang af
deres værkers anvendelse i bibliotekernes bogbestand. På denne bag-
grund finder jeg det rimeligt at gennemføre forslaget”.
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De øvrige medlemmer af Arbejdsgruppen tager af principielle grun-
de afstand fra dette forslag.

Fordeling af biblioteksafgift for billedbøger og tegneserier.

De biblioteksafgiftsbeløb, der udløses af billedbøger og tegneserier,
fordeles mellem bidragyderne efter bestemmelsen i bekendtgørelse
om biblioteksafgift § 10, stk. 1, nr. 1. I almindelighed vil såvel
tekstforfattere som illustratorer være registrerede som primære bidra-
gydere, hvorfor afgiftsbeløbet fordeles ligeligt imellem dem.

Arbejdsgruppens medlemmer finder, at illustrator og tekstforfatter, som
norm, fortsat skal dele afgiftsbeløbet ligeligt, fordi tekst og billeder er
lige væsentlige i disse værker og indbyrdes belyser hinanden, men at for-
delingen, som delingen mellem primære og sekundære bidragydere i
øvrigt, skal kunne justeres efter et konkret skøn, f.eks. på baggrund af
en henvendelse fra én af bidragyderne.

Biblioteksafgift til redaktører.

Arbejdsgruppen har gennemdrøftet biblioteksafgiftslovens bestem-
melser om ydelser til redaktører, som er blevet nærmere belyst i
notat fra Statens Bibliotekstjeneste af 2. maj 1997 (bilag 7), og til
øvrige “andre bidragydere”, som nævnt i biblioteksafgiftslovens § 2,
stk. 1, nr. 4.

Som udgangspunkt har der i Arbejdsgruppen været almindelig enighed
om, at redaktørernes og øvrige “andre” bidragyderes andel i biblioteksafgif-
ten må begrænses og at ret til afgift kun kan opnås, såfremt der er tale
om egentlige bidrag til en titel. Redaktører, der er ansat til at udføre
redaktionelt arbejde, bør ikke være berettigede til afgift, hvorved be-
mærkes, at biblioteksafgiften ikke tilsigter at vederlægge forlagsarbejde.

Arbejdsgruppen foreslår, at disse grupper efter dokumentation for
konkrete bidrag til en titel berettiges til 1/6 afgift.

Biblioteksafgift for bidrag til årbøger.

Et flertal af Arbejdsgruppens medlemmer finder bidrag til årbøger
berettigede til biblioteksafgift på samme måde som bidrag til flerfor-
fatterværker eller antologier.
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Der er enighed i Arbejdsgruppen om, at årbøger, der har karakter af
kataloger, f.eks. telefonbøger, salgskataloger eller samlerkataloger, ikke
bør kunne udløse afgift.

Arbejdsgruppens flertal foreslår, at berettigelse til biblioteksafgift for
bidrag til årbøger ikke længere begrænses til bidragydere, hvis navn
er nævnt i Nationalbibliografien (jvf. bekendtgørelse om bibliotek-
safgift § 10, stk. 2), men opnås gennem dokumentation som ved
bidrag til antologier mv.

Arbejdsgruppens flertal finder det utilfredsstillende, at biblioteker-
nes praksis ved registrering af årbøger vanskeliggør en korrekt optæl-
ling af enkeltårgange af årbøger og foreslår, at registreringspraksis
ændres, således at alle enkeltårgange af årbøger registreres selvstæn-
digt.

Ét medlem af Arbejdsgruppen, Ingelise Konrad, kan ikke støtte fler-
talsforslaget, fordi det, såvel principielt som praktisk, er særdeles
vanskeligt at sondre mellem årbøger og tidsskrifter, hvis bidragydere
aldrig har været berettigede til biblioteksafgift. Det vil i mange
tilfælde bero på en tilfældighed, om et bidrag publiceres i et tids-
skrift eller i en årbog. Dertil kommer, at mange bidrag til årbøger
udføres som en del af forfatternes almindelige arbejde. Endelig er
det ikke en holdbar løsning at pålægge kommunerne at udføre en
særlig optælling, der ikke er kontrollerbar.

Rådighedsbeløb.

Arbejdsgruppen finder, at ordningen med de to særlige rådighedsbe-
løb for henholdsvis grammofonplader mv. og billedkunst har virket
tilfredsstillende, således som den hidtil er blevet administreret, men
at især rådighedsbeløbet for grammofonplader mv. må forøges bety-
deligt i lyset af udviklingen på området ikke mindst på baggrund af
bibliotekernes stærkt stigende bestand af musik-cd’ere, som rådig-
hedsbeløbet langtfra kompenserer for. En forøgelse må ikke ske på
bekostning af det almindelige biblioteksafgiftsbeløb.

Arbejdsgruppen finder, at der ved fastsættelsen af størrelsen af bevil-
lingen til almindelig biblioteksafgift og rådighedsbeløbet bør til-
stræbes en ligestilling mellem forfatterne og musikkens skabende og
udøvende kunstnere, således at en musik-cd beløbsmæssigt ligestilles

26 B I B L I OT E K S P E N G E N E

3430 Bilbliotekstyrelsen  23/02/98 15:46  Side 26



med en bog i biblioteksafgiftsmæssig henseende. De samlede bevil-
linger bør udvides i takt med, at der kommer flere materialetyper i
bibliotekernes samlinger.

Ét medlem af Arbejdsgruppen, Ingelise Konrad, finder, at alle mate-
rialer i bibliotekerne bør være ligestillede. Der bør ikke være en fast
fordeling af biblioteksafgiften mellem materialetyperne, men mulig-
hed for, at fordelingen ændrer sig i takt med en ændret sammensæt-
ning af bibliotekernes materialesamlinger.

Et særligt spørgsmål i forbindelse med rådighedsbeløb for grammo-
fonplader mv. er den andel, der tilgår indlæsere af lydbøger. Det er
ikke praktisk at indføre en ordning med sondring baseret på indlæs-
ernes professioner, og der er i Arbejdsgruppen almindelig enighed
om, at der ikke kan indføres et skønsmæssigt vurderingskriterium
vedrørende oplæserens indsats.

Arbejdsgruppens flertal finder herefter, at indlæsere af lydbøger bør hol-
des helt ude af ordningen. Deres indsats kan ikke sidestilles med
musikkens skabende og udøvende kunst nere. Det er i en kulturstøt-
teordning ikke rimeligt, at de, for deres stort set anonyme og hono-
rarbaserede indsats, opnår andel i støttebeløbet. Når bøger indlæses
på lydbånd, er det ofte for at imødekomme et læsehandicap, og ikke
fordi lydbøger i sig selv er et kunstnerisk medie, der kan ligestilles
med musik-cd’en.

Ét af Arbejdsgruppens medlemmer, Anders Laursen, fremhæver, at
der bag den udøvende kunstner i forbindelse med lydbøger - dvs.
oplæsernes præstation - ligger de samme krav til talent og professio-
nalisme som til andre præstationer, som modtager støtte fra biblio-
tekspengene, hvorfor han ikke kan støtte forslaget.

Afgiftens betegnelse. 

Der er enighed i arbejdsgruppen om, at selve betegnelsen “bibliotek-
safgift” ikke ganske svarer til ordningens nuværende sigte som kul-
turstøtte. Den almindelige og mere dækkende betegnelse er ofte
“bibliotekspengene”. Gruppen finder dog ikke tilstrækkelig anled-
ning til at foreslå navnet ændret.
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Kapitel IV.

Litteraturoversigt

Lovgivning

Lov nr. 354 af 6. juni 1991 om biblioteksafgift.

Forslag (med tilhørende bemærkninger) af 31. januar 1991 til lov
om biblioteksafgift.

Lov nr. 1206 af 27. december 1996 om ændring af lov om bibliotek-
safgift

Forslag (med tilhørende bemærkninger) af 6. november 1996 til lov
om ændring af lov om biblioteksafgift.

Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift. Kulturministeriets lovbe-
kendtgørelse nr. 132 af 13. februar 1997.

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 722 af 31. oktober 1991 om
biblioteksafgift.

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 312 af 6. maj 1997 om biblio-
teksafgift.

Rådets direktiv 92/100/EØF af 19. november 1992 om udlejnings-
og udlånsrettigheder samt visse andre ophavsretsbeslægtede rettig-
heder i forbindelse med intellektuel ejendomsret.

Undersøgelser og vurderinger

Omlægningen af biblioteksafgiften 1991-1997. Udarbejdet for Sta-
tens Bibliotekstjeneste af Lisa Sørensen og Niels Erik Wille. 1993.

Hein, Morten: Hvordan gik det så? Vurdering af biblioteksafgiften
1991-1997. Statens Bibliotekstjeneste, 1996.
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Administration

Danmarks dejligste afgift. Vejledning om biblioteksafgiften, udgivet
af Statens Bibliotekstjeneste. 2. udgave, 1996 og 3. udgave, 1997.

Statistik

Biblioteksafgiften. Beretning 1992-1994. Udarbejdet for Statens
Bibliotekstjeneste af Anna Johansen. 1995.

Biblioteksårbog 1996. Statistik for folke- og skolebibliotekerne.
Udarbejdet af Statens Bibliotekstjeneste 1997.

Materiale i øvrigt

Femøren der voksede. Biblioteksafgiften 1946-1996. Redigeret af
Anna Johansen og Ejgil Søholm. Statens Bibliotekstjeneste, 1996.

Duelund, Peter: Den danske kulturmodel. Klim, 1995.

Worsøe-Schmidt, Lisbeth: Litteraturens situation og litteraturpolitik-
ken 1961-1993. Klim, 1994.

Hjorth-Andersen, Chr.: Bogmarkedet i Danmark. Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, 1996.

Spillet om ophavsretten: pengestrømmene i de ophavsretlige forvalt-
ningsinstitutioner. Af Peter Duelund og Thomas Maagaard Dyekjær.
Nordisk Kultur Institut, 1996.

Betænkning om bibliotekerne i informationssamfundet. Afgivet af
Udvalget om Bibliotekerne i Informationssamfundet, UBIS.
(Betænkning nr. 1347). Kulturministeriet, 1997 + Bilag.
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BILAG

Bilag 1.

Kulturministeriets lovbekendtgørelse nr.
132 af 13. februar 1997

Bekendtgørelse af lov om 
biblioteksafgift

Herved bekendtgøres lov nr. 354 af 6. juni 1991

om biblioteksafgift med de ændringer, der følger af

lov nr. 449 af 30. juni 1993, § 7, og lov nr. 1206 af

27. december 1996.

§ 1. På finansloven opføres årligt en bevilling
til biblioteksafgift, som fordeles efter reglerne i
denne lov som støtte til forfattere, oversættere
og andre, hvis bøger benyttes på de af loven
omfattede biblioteker.

§ 2. Berettigede til at modtage afgift efter
denne lov er
1) forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk,

medmindre der er tale om en oversættelse
eller en gendigtning, genfortælling eller bear-
bejdelse fra fremmedsprog,

2) oversættere samt personer, der foretager gen-
digtning, genfortælling eller bearbejdelse af
fremmedsprogede bøger til dansk,

3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og
komponister, hvis frembringelser indgår i de i
nr. 1 nævnte bøger eller selvstændigt er udgi-
vet i bogform i Danmark, og

4) andre bidragydere til de i nr. 1 og nr. 3 nævn-
te bøger, hvis bidrag er registreret i National-
bibliografien.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for
litteratur indlæst på lydbånd m.v.

§ 3. Berettigede til at modtage biblioteksaf-
gift, efter at en i § 2 nævnt person er afgået ved
døden, er
1) den efterlevende ægtefælle,
2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har

varet i mindst 5 år og det ved skilsmissen er
fastsat, at vedkommende har ret til under-
holdsbidrag,

3) en efterlevende person, som en berettiget
samlevede med på dødstidspunktet, såfremt
samlivet har varet mindst 5 år, og

4) børn under 18 år, såfremt den anden af foræl-
drene er død eller ikke er berettiget.
Stk. 2. Efterlader de i § 2 nævnte personer sig

flere berettigede, deles afgiftsbeløbet ligeligt
mellem dem.

Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2
modtager kun halv afgift i forhold til den person,
der var berettiget i henhold til § 2.

§ 4. Afgiften til de berettigede efter §§ 2 og 3
fordeles på grundlag af sidetal pr. titel og antal-
let af udlånsenheder pr. titel, hvormed de beretti-
gede er repræsenteret i bibliotekerne. For lyd-
bånd m.v. er grundlaget indlæste minutter i ste-
det for sidetal.

Stk. 2. Berettigede efter § 2, stk. 1, nr. 2,
modtager kun en tredjedel afgift.

Stk. 3. Fra og med 1999 udbetales der til en
berettiget person ikke over 200.000 kr. i biblio-
teksafgift. Beløbsgrænsen reguleres herefter
årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om
en satsreguleringsprocent.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter nærmere
regler om ydelse af afgift efter stk. 1. Der kan
herunder fastsættes regler om, at beløb under en
bestemt grænse ikke kommer til udbetaling,
samt om, at særlige kategorier af de i § 2 nævnte
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bøger og visse bidrag til sådanne bøger ikke skal
medføre afgift.

§ 5. Fordelingen af biblioteksafgiften finder
sted på grundlag af indberetninger fra folkebibli-
oteker, folkeskolens biblioteker, Folkebibliote-
kernes Depotbibliotek, Folkebibliotekernes Ind-
vandrerbibliotek, Danmarks Blindebibliotek og
Søfartens Bibliotek, i det omfang disse bibliote-
ker har deres bogbestand registreret i maskinlæs-
bar form.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærme-
re regler om, hvorledes bibliotekerne skal foreta-
ge indberetning.

§ 6. Administrationen af biblioteksafgiften
varetages af Statens Bibliotekstjeneste.

Stk. 2. Klager over fordelingen af bibliotek-
safgift efter lovens §§ 1-5 skal for et givet
finansår være indgivet til Statens Bibliotekstje-
neste senest den 15. oktober i det pågældende år.

§ 7. Afgørelser truffet af Statens Bibliotek-
stjeneste efter § 6, stk. 2, kan indbringes for et
af kulturministeren nedsat nævn, der har den
endelige administrative afgørelse. Ministeren
fastsætter nærmere regler for nævnets virksom-
hed.

§ 8. På finansloven opføres årligt et rådig-
hedsbeløb til fordeling efter ansøgning til kom-
ponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og
andre, hvis grammofonplader, lydbånd og andre
lydbærende materialer, som er udgivet i Dan-
mark, benyttes på bibliotekerne.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere
regler om fordelingen af beløbet og kan herun-
der fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg,
der nedsættes afministeren, og at udvalget træf-
fer den endelige administrative afgørelse.

§ 9. På finansloven opføres årligt et rådig-
hedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billed-
kunstnere, der er repræsenteret i bibliotekerne
med originalkunst eller diasserier, grafik, foto-
grafier og plakater, som er udgivet i Danmark.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere
regler om fordelingen af beløbet og kan herunder
fastsætte, at beløbet fordeles af et udvalg, der
nedsættes af ministeren, og at udvalget træffer
den endelige administrative afgørelse.

§ 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere
regler om lovens anvendelse i forhold til andre
lande.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.
Stk. 2. Forslag til revision af loven fremsættes

for Folketinget i folketingsåret 1998-99.

§ 12. Lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 455 af 23. juni 1989, ophæves.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland.

_________________

Lov nr. 449 af 30. juni 1993 om ændring af for-
skellige lovbestemmelser vedrørende regulering
af overførsler m.v. (Ændrede reguleringsbestem-
melser), § 7, ændrede § 4, stk. 5, 2. pkt. Bestem-
melsen er ophævet ved lov nr. 1206 af
27. december 1996.

_________________
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Lov nr. 1206 af 27. december 1996 om ændring
af lov om biblioteksafgift
(Beløbsgrænser og revisionsfrist) har ophævet §
3, stk. 4, og ændret § 4 og § 11, stk. 2.
Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbe-
stemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.
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Bilag 2.

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 312
af 6. maj 1997

Bekendtgørelse om 
biblioteksafgift

I medfør af § 4, stk. 4, § 5, stk. 2, § 7, § 8,
stk. 2, og § 9, stk. 2, i lov om biblioteksafgift, jf.
lovbekendtgørelse nr. 132 af 13. februar 1997,
fastsættes:

Personer, som kan modtage biblioteksafgift

§ 1. Berettigede til at modtage afgift efter
biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 1, er
1) forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk,

medmindre der er tale om en oversættelse
eller en gendigtning, genfortælling eller bear-
bejdelse fra fremmedsprog,

2) oversættere samt personer, der foretager gen-
digtning, genfortælling eller bearbejdelse af
fremmedsprogede bøger til dansk,

3) illustratorer, billedkunstnere, komponister og
fotografer, hvis frembringelser indgår i de i
nr. 1 nævnte bøger eller selvstændigt er udgi-
vet i bogform i Danmark, og

4) andre bidragydere til de i nr. 1 og nr. 3 nævn-
te bøger, hvis bidrag er registreret i National-
bibliografien (Dansk Bogfortegnelse, Dansk
Musikfortegnelse, Dansk Lydfortegnelse
m.v.).
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på

litteratur indlæst på lydbånd m.v.
Stk. 3. Aviser og tidsskrifter er ikke omfattet

af afgiftsordningen. Illustrationer m.v. i form af
bogomslag berettiger ikke til afgift.

§ 2. Berettigede til at modtage afgift, efter at
en i § 1 nævnt person er afgået ved døden, er
efter lovens § 3, stk. 1,
1) den efterlevende ægtefælle,
2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har

varet i mindst 5 år, og det ved skilsmissen er
fastsat, at vedkommende har ret til under-
holdsbidrag,

3) en efterlevende person, som en berettiget
samlevede med på dødstidspunktet, såfremt
samlivet har varet mindst 5 år, og

4) børn under 18 år, såfremt den anden af foræl-
drene er død eller ikke er berettiget.
Stk. 2. Efterlader de i § 1 nævnte personer sig

flere berettigede, deles afgiftsbeløbet efter
lovens § 3, stk. 2, ligeligt mellem disse.

Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2
modtager efter lovens § 3, stk. 3, kun halv afgift
i forhold til den person, der var berettiget i hen-
hold til lovens § 2.

§ 3. Det påhviler den enkelte afgiftsberettige-
de at melde sig til Statens Bibliotekstjeneste
samt at afgive de til brug for beregning og udbe-
taling af afgiften nødvendige oplysninger. Til-
meldingsskema kan rekvireres i Statens Biblio-
tekstjeneste, Nyhavn 31 E, 1051 København K
(tlf. 3332 1744). Skemaet skal være returneret
inden 1. december, for at den berettigede kan
komme i betragtning fra og med det følgende
finansår.

Stk. 2. Statens Bibliotekstjeneste kan i særlige
tilfælde forlange yderligere oplysninger til
belysning af, om en person opfylder betingelser-
ne for afgift efter loven.

§ 4. Biblioteksafgiften udbetales for hvert
finansår til den berettigede eller dennes bo, hvis
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betingelserne for udbetaling forelå den 1. januar
det pågældende år. Biblioteksafgiften udbetales
én gang årligt i juni måned. Udbetaling kan ske
senere, når dette beror på den berettigedes for-
hold.

Stk. 2. Afgiften ydes ikke med tilbagevirkende
kraft.

Stk. 3. Statens Bibliotekstjeneste kan i særlige
tilfælde forlange, at den berettigede indsender et
eksemplar af den pågældende titel til Statens
Bibliotekstjeneste.

Grundlaget for afgiftsbetaling

§ 5. Afgiften til de berettigede efter lovens §§
2 og 3 fordeles på grundlag af sidetal pr. bogtitel
og antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de
berettigede er repræsenteret i bibliotekerne. For
lydbånd m.v. er grundlaget indlæste minutter i
stedet for sidetal.

Stk. 2. Oversættere og andre, der er omfattet
af lovens § 2, stk. 1, nr. 2, modtager kun en tred-
jedel afgift.

Stk. 3. Ved en udlånsenhed forstås den mind-
ste enhed, der registreres og udlånes særskilt.
Udlånsenheden for bøger er et bind, for litteratur
indlæst på lydbånd m.v. en mappe med et eller
flere lydbånd. Sammensatte materialer, fx en
bog og et bånd, udgør ligeledes en enhed.

§ 6. Fordelingen af biblioteksafgiften finder
efter lovens § 5, stk. 1, sted på grundlag af ind-
beretninger fra folkebiblioteker, folkeskolens
biblioteker, Folkebibliotekernes Depotbibliotek,
Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek, Dan-
marks Blindebibliotek og Søfartens Bibliotek, i
det omfang disse biblioteker har deres bogbe-
stand registreret i maskinlæsbar form.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 finder sted
efter retningslinier fastsat af Statens Bibliotek-
stjeneste.

§ 7. Afgiften fordeles til de berettigede efter
et pointsystem. Det samlede antal point, som
samtlige berettigede har opnået på grundlag af
de i § 6, stk. 1, nævnte indberetninger, sættes i
forhold til bevillingen på finansloven. Statens
Bibliotekstjeneste beregner herefter, hvilket
beløb der det pågældende år kan udbetales pr.
point. De enkelte afgiftsberettigede modtager
afgift svarende til det antal point, som den
pågældende har opnået i alt.

§ 8. Beløb under 25 kr. udbetales ikke. Det
meddeles den berettigede, at beløbet er beregnet
til under 25 kr.

Stk. 2. Fra og med 1999 udbetales der efter
lovens § 4, stk. 3, til en berettiget person ikke
over 200.000 kr. i biblioteksafgift. Beløbsgræn-
sen reguleres herefter årligt med satsregulerings-
procenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 9. Afgiften fordeles på grundlag af sidetal
pr. bogtitel/minuttal pr. bånd og antallet af
udlånsenheder pr. titel, hvormed den enkelte
berettigede er repræsenteret på bibliotekerne.

Stk. 2. Ved fastlæggelsen af sidetal/minuttal
anvendes de i Dansk Bogfortegnelse, Dansk
Musikfortegnelse og Dansk Lydfortegnelse inde-
holdte oplysninger.

Stk. 3. Hver bogside tildeles 1 point i forbin-
delse med beregningen af afgift, idet billedbøger
og tegneserier dog tildeles 3 point, noder (musi-
kalier) 3 point og lyrik (digte) 6 point pr. bogsi-
de.

Stk. 4. Et litterært værk indlæst på lydbånd
m.v. tildeles 1/2 point pr. indlæst minut. Billed-
bøger og tegneserier tildeles 1 1/2 point og lyrik
tildeles 3 point pr. minut.

Stk. 5. Ved billedbøger og tegneserier, jf.  stk.
3 og 4, forstås bøger, som i folke- og skolebibli-
otekernes fælles bibliografiske database og i bib-
liotekernes kataloger er påført henholdsvis
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opstillingssignaturen bi og te. Ved noder (musi-
kalier) og lyrik (digte) forstås bøger, som i Nati-
onalbibliografien er klassificeret som henholds-
vis noder og digte.

Stk. 6. Afgiftsberettigede i medfør af lovens §
2, stk. 1, nr. 2, jf. lovens § 4, stk. 2, (oversættere
m.v.) tildeles 1/3 point pr. side, henholdsvis 1/6
point pr. indlæst minut, idet stk. 3 og 4 ikke fin-
der anvendelse ved beregning af afgift for over-
sættelser m.v. Såfremt flere personer i fælles-
skab har oversat en bog, deles afgiften ligeligt
mellem disse.

Deling af afgiften mellem flere berettigede

§ 10. For bøger m.v. med flere afgiftsberetti-
gede ydes der biblioteksafgift på følgende måde:
1) Det antal point, som en bog opnår efter

bestemmelserne i § 9, fordeles på grundlag af
Nationalbibliografiens oplysninger om pri-
mære og sekundære bidragydere. Pointtallene
for en bog med én primær og én sekundær
bidragyder deles med 3/4 til den primære og
1/4 til den sekundære bidragyder. Er der mere
end én primær bidragyder, deles 3/4 af point-
tallene for en bog ligeligt mellem de primære
bidragydere. Er der mere end én sekundær
bidragyder, deles 1/4 af pointtallene ligeligt
mellem disse. Det samlede pointtal for en
bog, som udelukkende har primære bidragy-
dere, deles ligeligt mellem disse.

2) For bøger med mere end 3 primære eller 3
sekundære bidragydere inden for hver katego-
ri (forfatter, komponist, illustrator, fotograf,
redaktør m.v.) - i Nationalbibliografien angi-
vet ved forkortelsen "et al." - er det en forud-
sætning for udbetaling af afgift, at Statens
Bibliotekstjeneste har modtaget kopi af
bogens titelblad, kolofon, indholdsfortegnelse
eller anden lignende dokumentation, hvoraf
det fremgår, hvem der har bidraget til bogen.

Denne dokumentation skal være indsendt til
Statens Bibliotekstjeneste inden 1. december,
for at der kan udbetales afgift for den pågæl-
dende titel fra og med det følgende finansår.

3) Enhver, der har ydet bidrag til en antologi
eller til et andet samlingsværk, betragtes -
uanset bestemmelsen i nr. 1 - som primær
bidragyder. Bestemmelserne i § 9, stk. 3 og 4,
om vægtning for særlige typer af litteratur
finder ikke anvendelse ved beregning af afgift
for samlingsværker. Afgiften deles ligeligt
mellem de berettigede. Oversættere er dog
kun berettiget til en tredjedel afgift. Ved anto-
logier og andre samlingsværker forstås bøger,
der i Nationalbibliografien er registreret som
samlingsværker.

4) Såfremt dele af afgiften for en titel ikke kan
udbetales, tilbageføres pointsummen for
sådanne andele til den samlede afgiftssum ved
en endelig beregning.
Stk. 2. Bidrag til bøger, der i Nationalbiblio-

grafien er klassificeret som leksika, sangbøger
eller årbøger, udløser kun biblioteksafgift til
bidragydere, der er registreret i Nationalbiblio-
grafien. Spredte, enkeltstående bidrag i bøger,
såsom fotografier, citater og illustrationer, udløs-
er ikke afgift.
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Klageadgang m.v.

§ 11. Klager over fordelingen af biblioteksaf-
gift efter lovens §§ 1-5 for et givet finansår skal
efter lovens § 6 være indgivet til Statens Biblio-
tekstjeneste senest den 15. oktober i det pågæl-
dende år.

§ 12. Afgørelser truffet af Statens Bibliotekstje-
neste efter § 11 kan indbringes for et af kultur-
ministeren nedsat nævn (Biblioteksafgiftsnæv-
net), der har den endelige administrative afgørel-
se, jf. lovens § 7. Klager indsendes til Bibliotek-
safgiftsnævnet, c/o Kulturministeriet, Nybrogade
2, Postboks 2140, 1015 København K.

Stk. 2. Biblioteksafgiftsnævnet består af 3
medlemmer. Kulturministeren udpeger forman-
den, som skal have administrativ og juridisk sag-
kundskab, og et medlem, som skal have biblio-
teksfaglig sagkundskab. Et medlem udpeges
efter indstilling fra Dansk Forfatterforening som
repræsentant for de berettigede.
Ministeren beskikker nævnets medlemmer samt
3 suppleanter for et tidsrum af 4 år ad gangen.

Rådighedsbeløb for grammofonplader m.v.

§ 13. Efter lovens § 8 opføres på finansloven
årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøg-
ning til komponister, tekstforfattere, udøvende
kunstnere og andre, hvis grammofonplader, lyd-
bånd og andre lydbærende materialer benyttes på
bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte
grammofonplader og lydbånd m.v. er udgivet i
Danmark.

§ 14. Rådighedsbeløbet opdeles i to lige store
dele for henholdsvis de skabende og de udøven-
de kunstnere. Beløbet fordeles efter et skøn over
de berettigedes kvantitative repræsentation i bib-

liotekerne med grammofonplader og lydbånd
m.v. Andre generelle kriterier kan indgå ved
afgørelsen.

Stk. 2. Ansøgning om at komme i betragtning
ved fordeling af rådighedsbeløbet for det følgen-
de finansår skal med de nødvendige oplysninger
indsendes til Statens Bibliotekstjeneste. Ansøg-
ningsskema kan rekvireres i Statens Bibliotek-
stjeneste. Skemaet skal være returneret inden
den 1. december.

Stk. 3. Ansøgningen kan være individuel eller
kollektiv. Medlemmer af musikgrupper, orkestre
eller kor med 18 medlemmer og derover skal
indsende en kollektiv ansøgning. Grupper under
18 medlemmer kan søge kollektivt. En berettiget
person kan ikke søge individuelt for et bidrag til
en titel, hvis der også søges kollektivt for samme
bidrag.

§ 15. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg
bestående af 7 medlemmer, der tillige med sup-
pleanter beskikkes af kulturministeren for et
tidsrum af 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan
ikke finde sted.

Stk. 2. Dansk Komponistforening, Danske
Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske
Populærautorer, Fællesrådet for Udøvende
Kunstnere og Dansk Skuespillerforbund indstil-
ler hver et medlem og en suppleant. Statens Bib-
liotekstjeneste indstiller 2 medlemmer og 2 sup-
pleanter, hvoraf det ene medlem og dette med-
lems suppleant skal have særlig indsigt i biblio-
tekernes anskaffelsespraksis med hensyn til
grammofonplader m.v. Ministeren udpeger en
formand og en næstformand blandt udvalgets
medlemmer. Statens Bibliotekstjeneste er sekre-
tariat for udvalget.

Stk. 3. Udvalget træffer den endelige admini-
strative afgørelse vedrørende fordelingen af
rådighedsbeløbet.
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Rådighedsbeløb for billedkunst

§ 16. Efter lovens § 9 opføres på finansloven
årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøg-
ning til billedkunstnere, der er repræsenteret i
bibliotekerne med originalkunst eller diasserier,
grafik, fotografier og plakater, som er udgivet i
Danmark. De nævnte kunstværker anses for
udgivet, når de er bragt i handelen eller på anden
måde er spredt blandt almenheden.

§ 17. Rådighedsbeløbet for billedkunst forde-
les efter et skøn over de berettigedes kvantitative
repræsentation i bibliotekerne med billedkunst.
Andre generelle kriterier kan indgå i afgørelsen.

Stk. 2. Den, der ønsker at komme i betragt-
ning ved fordelingen af beløbet for det følgende
finansår, skal indsende ansøgning med de nød-
vendige oplysninger til Statens Bibliotekstjene-
ste. Ansøgningsskema kan rekvireres i Statens
Bibliotekstjeneste. Skemaet skal være returneret
inden den 1. december.

§ 18. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg
bestående af 4 medlemmer, der tillige med sup-
pleanter beskikkes af kulturministeren for et
tidsrum af 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan
ikke finde sted.

Stk. 2. Billedkunstnernes Forbund indstiller et
medlem og en suppleant. Dansk Fotografisk For-
ening, Grafisk Forbund/Mediefaggruppen og
Tegnerne/Tegnerforbundet af 1919 indstiller i
forening et medlem og en suppleant. Statens
Bibliotekstjeneste indstiller 2 medlemmer og 2
suppleanter, hvoraf det ene medlem og dette
medlems suppleant skal have særlig indsigt i
bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn
til billedkunst. Ministeren udpeger en formand
og en næstformand blandt udvalgets medlemmer.
Statens Bibliotekstjeneste er sekretariat for
udvalget.

Stk. 3. Udvalget træffer den endelige administra-
tive afgørelse vedrørende fordelingen af rådig-
hedsbeløbet.

Ikrafttræden m.v.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20.
maj 1997 og har virkning fra den 1. januar 1997.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 722 af 31. oktober
1991 om biblioteksafgift ophæves.

3430 Bilbliotekstyrelsen  23/02/98 15:46  Side 38



39B I B L I OT E K S P E N G E N E

Tabel 1: Biblioteksafgift 1993-1997 procentvis fordelt på grupper af bidragydere.

År 1993 1994 1995 1996 1997

Primære bidragydere 75.59% 74.34% I74.42% 74.48% 75.87%

heraf lyrikere 4.28% 4.61% 4.32% 4.08% 4.19%

-    noder 0.29% 0.3% 0.29% 0.30%        0.31%

-    billedbøger 2.69% 2.72% 2.75% 2.72%        2.89%

-    tegneserier 1.27% 1.28% 1.31% 1.36%        1.41%

-    PU 1 - modtagere 63.15% 60.75% 59.66% 58.95%      (59.61%)

Sekundære bidragydere 4.07% 4.12% 4.41% 4.92%        5.74%

Primære/sekundære
bidragydere 2.74% 2.86% 3.02% 3.33%     

Oversættere 17.6% 18.68% 18.15% 17.28%      18.39%

Bilag 3.
Statens Bibliotekstjeneste STAT/CHH/FNL
Biblioteksafgiften 9. juli 1997
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Forklaring til Tabel 1:

Beregningernes grundlag er det samlede antal point i Biblioteksafgif-
tens pulje 2, fordelingen af disse på alle de tilmeldte bidragydere og
derefter på disses funktioner. Den samme bidragyder kan således
findes inden for flere af de angivne kategorier og også have medvir-
ket til samme bog i flere egenskaber. Beregningerne kan alene foreta-
ges for de kategorier, for hvilke lovgivningen har særlige regler.

Tabel 2: Fordeling på kategorier af bidragydere til bøger registreret i 
Nationalbibliografien 1995-96.

1995 1996

Forfattere 58.8% 57.14%

- eneforfattere - 44.21% - 44.39%

- til bøger med flere forfattere - 13.93% - 12.18%

- sekundære forfattere -   0.66% -   0.57%

Oversættere 19.29% 20.5%

Redaktører 9.37% 10.3%

Illustratorer, fotografer mv. 10.79% 10.82%

Bearbejdere 0.16% 0.19%

Komponister 0.30% 0.18%

Udgivere 0.03%

Andet 1.29% 0.84%
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Procentangivelserne udtrykker således den andel af den samlede Bib-
lioteksafgift, som ville tilfalde de enkelte kategorier af bidragydere,
såfremt fordelingsprincipperne i Biblioteksafgiftsloven af 1991 var
gennemført fuldt ud.

Primære bidragydere er først og fremmest forfattere, herunder med-
forfattere og bidragydere til samlingsværker, men omfatter også
redaktører af bl.a. samlingsværker, illustratorer af væsentlig betyd-
ning for bogens udformning o.a.

Bidragydere til lyrik, noder, billedbøger, tegneserier og  oversættelser
mv. er omfattet af særlige regler og kan derfor udskilles. Procentan-
givelserne er, som for statistikken i øvrigt, disse kategoriers andel af
det samlede antal point i pulje 2.

PU 1 - modtagere omfatter de forfattere, som har været alene om
udarbejdelsen af en bog (bortset fra medvirkende ved billedbøger),
og som derfor alene kunne få del i den egentlige Biblioteksafgift
efter bestemmelserne forud for 1992.

Sekundære bidragydere omfatter medvirkende, hvis bidrag har været
af mindre betydning for bogens udgivelse, heriblandt såvel forfattere
som redaktører, illustratorer og andre medvirkende.

Primære/sekundære bidragydere har medvirket til den samme bog
inden for to eller flere kategorier af forskellig betydning for bogen,
f.eks. som forfatter og redaktør eller illustrator ved en bog med flere
forfattere. Fra 1997 fordelt på de respektive kategorier.

Forklaring til Tabel 2:

Grundlaget for denne beregning er en særlig afmærkning af bidragy-
dere efter kategori, som er foretaget ved kontrol af dataoverførsel fra
Nationalbibliografiens til Biblioteksafgiftens database. Denne særlige
kontrol blev påbegyndt i januar 1995.

Tabellen viser den procentvise fordeling på disse kategorier af
bidragydere af det samlede antal point i Biblioteksafgiftens pulje 2,
som udløses af de bøger, der er registreret i Nationalbibliografien i
1995 og 1996
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Tabellen udtrykker således detaljeret fordelingen på bidragydere,
men må bygge på et andet og mindre antal titler end Tabel 1, som
omfatter samtlige titler registreret i Biblioteksafgiftens database.

Såfremt den samme person har medvirket i forskellige egenskaber
ved forskellige titler, f. eks. som forfatter af én titel og oversætter af
en anden, eller i flere egenskaber ved den samme titel, f. eks. som
redaktør af og forfatter til afsnit i et samlingsværk, vil denne være
registreret under flere kategorier.

Bearbejdere har medvirket ved udgivelsen af danske originaltekster.
Bearbejdere af fremmedsprogede tekster registreres som oversættere.

Udgivere er betegnet som sådan i registreringen. Kategorien tilføjet
1996.

Andet omfatter f.eks. medvirkende med idéoplæg o.l.
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* "i % af landstal"= hvor mange % de pågældende biblioteksvæse-
ners materialesamlinger tilsammen udgør af landets samlede materi-
alesamlinger, hhv. folkebiblioteker og skolebiblioteker.

** Tallet i parentes angiver tallet i alt inkl. biblioteker, hvis bogbe-
stand er indberettet i samarbejde med et andet bibliotek.

Statistik. Biblioteksafgift

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Indberettende antal
biblioteksvæsener 71 134 198 297 379 (394**) 472 (491**)

heraf 
folkebibl.væsener 40 75 120 175 208 (223**) 240 (259**)
i % af landstal* 18,96 28,21 55,39 66,67 80,53 94,35

skolebibl.væsener 31 59 78 122 171 232
i % af landstal*     7,99 14,77 21,76 36,73 54,24 79,36
Indgået i pulje 1:

biblioteksvæsener Pulje 1 
i alt 71 78 127 190 234 (243**) ophørt

i 1997

Pulje 1
heraf folkebibl.væsener 40 48 82 114 144 (153**) ophørt  

i 1997

i % af landstal* 18,96 20,03 32,54 45,02 49,35

Pulje 1 
skolebibl.væsener 31 30 45 76 90 ophørt

i 1997 

% af landstal* 7,99 7,20 11,32 21,35 23,13

Bilag 4.

Statens Bibliotekstjeneste    STAT/IME
Biblioteksafgiften 21. maj 1997
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Noter:

I 1992 indgik de nævnte indberetninger i både pulje 1 og 2. Herudover havde 9 folkebiblio-
teksvæsener og 5 skolebiblioteksvæsener indberettet, men indgik ikke i beregningerne, da talle-
ne ikke kunne sammenlignes med tidligere indberetninger.

I 1993 havde yderligere 1 folkebiblioteksvæsen indberettet, men tallene kunne ikke bruges
p.g.a. tekniske komplikationer.

I 1994 havde yderligere 3 folkebiblioteksvæsener og 4 skolebiblioteksvæsener indberettet, men
tallene kunne ikke bruges p.g.a. tekniske komplikationer.

I 1995 havde yderligere 1 folkebiblioteksvæsen og 4 skolebiblioteksvæsener indberettet, men
tallene kunne ikke bruges p.g.a. tekniske komplikationer.

I 1996 havde yderligere 2 folkebiblioteksvæsener og 6 skolebiblioteksvæsener indberettet, men
tallene kunne ikke bruges p.g.a. tekniske komplikationer.

I 1997 havde yderligere 3 folkebiblioteksvæsener og 3 skolebiblioteksvæsener indberettet, men
tallene kunne ikke bruges p.g.a. tekniske komplikationer.

44 B I B L I OT E K S P E N G E N E
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Bilag 5.

Statens Bibliotekstjeneste NOTAT/CHH/FNL 
Biblioteksafgiften 13. august 1997
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Modeller for degressive skalaer ved udbetaling af Biblioteksafgift.

Model 1 Beløb indtil 200.000 kr. udbetales uden reduktion
Af beløb ud over 200.000 kr. udbetales 3/6
Af beløb ud over 300.000 kr. udbetales 2/6

Model 2 Beløb indtil 300.000 kr. udbetales uden reduktion
Af beløb ud over 300.000 kr. udbetales 3/6
Af beløb ud over 400.000 kr. udbetales 2/6

Model 3 Beløb indtil 50.000 kr. udbetales uden reduktion
Beløb mellem 50.000 kr. og 100.000 kr. reduceres med 10%
Beløb mellem 100.000 kr. og 150.000 kr. reduceres med 20%
Beløb mellem 150.000 kr. og 200.000 kr. reduceres med 30%
Beløb mellem 200.000 kr. og 250.000 kr. reduceres med 40%
Beløb mellem 250.000 kr. og 300.000 kr. reduceres med 50%
Beløb mellem 300.000 kr. og 350.000 kr. reduceres med 60%
Beløb mellem 350.000 kr. og 400.000 kr. reduceres med 70%
Beløb mellem 400.000 kr. og 450.000 kr. reduceres med 80%
Beløb ud over 450.000 kr. reduceres med 90%

Udbetalt 1997 Model 1 Model 2 Model 3

Eksempel 1 kr. 1.000 kr. 1.062 kr. 1.031 kr.     1.117
Eksempel 2 kr. 5.000 kr.     5.308 kr.    5.154 kr.     5.586
Eksempel 3 kr. 10.009 kr.   10.625 kr.   10.317 kr.   11.182
Eksempel 4 kr. 25.007 kr.   26.545 kr.   25.776 kr.   27.938
Eksempel 5 kr. 40.005 kr.   42.467 kr.   41.237 kr.   44.695
Eksempel 6 kr.  70.120 kr.   74.435 kr.   72.279 kr.   75.506
Eksempel 7 kr. 120.405 kr. 127.814 kr. 124.111 kr. 122.615
Eksempel 8 kr. 173.202 kr. 183.860 kr. 178.534 kr. 165.453
Eksempel 9 kr. 221.917 kr. 217.787 kr. 228.749 kr. 198.758
Eksempel 10 kr. 327.168 kr. 265.767 kr. 318.620 kr. 249.655
Eksempel 11 kr. 490.268 kr. 323.479 kr. 385.121 kr. 279.774
Eksempel 12 kr. 782.384 kr. 426.842 kr. 485.490 kr. 312.409
Eksempel 13 kr. 1.193.403 kr. 572.279 kr. 626.714 kr. 358.329
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Personer Personer Gennemsnitlig Gennemsnitligt
m. stign. med fald stigning fald

Model 1 14.778 75 kr. 536 kr. 105.713
Kr. 6.704.268 99.5% 0.5% 7.15% 28.83%
omfordelt

Model 2 14.818 35 kr. 293 kr. 124.098
Kr. 3.704.166 99.76% 0.24% 3.58% 25.38%
omfordelt

Model 3 14.701 152 kr. 649 kr. 62.917
Kr. 9.563.499 98.97% 1.03% 9.74% 23.66%
omfordelt
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Bilag 6.
Statens Bibliotekstjeneste STAT/CHH/FNL
Biblioteksafgiften 4. december 1997

Note: Ved opgørelsen er ikke medtaget titler fra de kategorier af bøger, der 
har særlig sidetalsvægtning: Billedbøger, lyrik, noder og tegneserier.
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Titler med begrænset sidetal indberettet til Biblioteksafgiften 1997.

Bind i alt 1997 50.462.809 Point i alt  2.708.383.601

Heraf med sidetal 32 sider 48 sider 64 sider
op til

Bind (1) 3.596.625 6.938.354 10.175.73

Procentvis andel 7% 14% 20%
af samlet bindtal

Heraf med mere end 1 primær bidragyder
Bind (2) 1.314.012 2.269.888 3.343.797
Procentvis andel 3% 4% 7%
af samlet bindtal

Bind (1) og (2) andel af samlet pointtal 
Bind (1) 46.323.803 122.125.095 216.190.718
Procentvis andel 2% 5% 8%
af samlet pointtal

Bind (2) 12.791.031 16.561.619 43.216.232
Procentvis andel
af samlet pointtal 0.5% 1% 2%

Andel af bevilling udløst af bind (1) og (2)
Bind (1) 2.533.958 kr. 6.680.365 kr. 11.825.848 kr.
Bind (2) 699.682 kr. 1.452.947 kr. 2.363.971 kr.

Bind (1) og (2) er optalt fra: antal titler
Bind (1) 14.319 24.057 32.745
Bind (2) 4.840 7.946 10.824

Bind (1) og (2) har: antal bidragydere
Bind (1) 4.922 6.917 8.423
Bind (2) 2.641 3.977 5.077
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Bilag 7.
Statens Bibliotekstjeneste NOTAT/CHH
Biblioteksafgiften 2. maj 1997

Biblioteksafgift til redaktører.

Redaktører kan opnå andel i Biblioteksafgiften efter bestemmelserne
i Biblioteksafgiftslovens §2, stk. 1, nr. 4, som fastsætter, at “Beretti-
gede til at modtage afgift efter denne lov er ... andre bidragydere til
de i nr. 1 og nr. 3 nævnte bøger, hvis bidrag er registreret i National-
bibliografien.

Det er således alene den nationalbibliografiske registrering, der er
afgørende for en redaktørs mulighed for at få andel i Biblioteksafgif-
ten. For registreringen gælder

Overordnet princip Redaktører nævnt på fremtrædende plads i
bogen, specielt titelsiden, medtages.

Samlingsværker Redaktører af antologier eller andre samlinger af
bidrag medtages som primære bidragydere.

Flerforfatterværker Redaktører af værker af flere forfattere, som ikke
er samlingsværker, f.eks. bøger om et bestemt
emne skrevet i et samarbejde mellem flere forfat-
tere, medtages som sekundære bidragydere.

Billedredaktører medtages som hovedregel

Serieredaktører medtages som hovedregel ikke, men kan oplyses i
en note til registreringen, hvilket ikke giver ret til
Biblioteksafgift. Såfremt bogens oplysninger kan
give anledning til tvivl om redaktørens rolle,
f.eks. om denne også er redaktør af et eller flere
af seriens enkeltbind, medtages denne.

Forlagsredaktører medtages ikke. Dette forudsætter, at det af bogens
angivelser klart fremgår, at der er tale om en forlags-
redaktør. Såfremt forlagsredaktører, f.eks. på titelbla-
det, nævnes som “redaktører” medtages disse.

48 B I B L I OT E K S P E N G E N E
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Årbøger Redaktører medtages ikke. Det kan ske, at et
personnavn nævnes i forbindelse med en årbog,
hvis denne ikke kan tænkes udsendt uden denne
persons medvirken, f.eks. en bladtegners udvalg-
te tegninger, men det vil næsten altid være for-
fattere eller andre direkte ophavsmænd, ikke
redaktører.

I bemærkningerne til forslaget til den nye Biblioteksafgiftslov i 1991
meddelte Kulturministeriet, at det oprindeligt havde været ministeri-
ets hensigt at sidestille redaktører med forfattere og oversættere, men
at dette efter indsigelser ved høringen forud for forslagets fremsæt-
telse var ændret til den formulering, som blev lovens endelige. Det
var ministeriets opfattelse, at det ikke ville være rimeligt helt at ude-
lukke redaktører fra at få almindelig Biblioteksafgift, og at man med
den fastsatte afgrænsning tilgodeså de redaktører, som med rimelig
grund kunne siges at have krav på at være omfattet af afgiftsordnin-
gen.

Ved høringen foreslog Dansk Forfatterforening, at redaktører ikke
blev omfattet af den almindelige afgiftsordning, men i stedet tilgo-
desås ved oprettelse af et rådighedsbeløb.

Forslaget om oprettelse af et rådighedsbeløb afvistes af Kulturmini-
steriet som værende i strid med de regelforenklingshensyn, som i
øvrigt lå til grund for lovforslaget, som netop afskaffede rådigheds-
beløb for oversættere og medforfattere ved at indlemme disse grup-
per i den almindelige afgiftsordning.

Statens Bibliotekstjeneste fremhævede, at en udeladelse af redaktører
fra Biblioteksafgiften ville medføre tekniske problemer, som ikke
harmonerede med den forenkling og automatisering, som ønskedes
opnået med loven, idet det ville være vanskeligt specifikt at udskille
“redaktører” ved den maskinelle behandling af de nationalbibliogra-
fiske data. 

Denne betænkelighed er ikke længere aktuel, idet det nu ved den
manuelle kontrol af de til biblioteksafgiftssystemet overførte data vil
være muligt at udskille “redaktører”, som ikke måtte være frasorteret
maskinelt. Dette gælder alene bøger udkommet efter en eventuel
beslutning om ændring af redaktørers biblioteksafgiftsmæssige status.
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Biblioteksafgiftsnævnet kritiserer i sin beretning for 1992 bestemmel-
sen om redaktører, idet det ikke findes rimeligt, at redaktørers
opnåelse af Biblioteksafgift alene skal være afhængig af den national-
bibliografiske registrering. Det foreslås, at det skal være muligt for
redaktører at kunne dokumentere sig til retten til afgift, i lighed
med bidragydere til samlingsværker og flerforfatterværker. I Nævnets
3. beretning, 1995, fremsættes forslag til ændring af lovteksten, såle-
des at redaktører, som udvælger og sammenstiller tekster af en eller
flere forfattere, eller billedredaktører, som udvælger, bestemmer og
tilrettelægger illustrationsmateriale får ret til afgift. Det foreslås vide-
re, at sådanne redaktører, der har arbejdet med bøger med overve-
jende oversat tekst, opnår ret til 1/3 afgift, på linie med oversætter-
ne, som nu alene kan modtage afgift for oversatte bøger.

Såvel Nævnets forslag som udskillelse af redaktører ved den manuel-
le kontrol vil øge de administrative omkostninger ved biblioteksaf-
giftsordningen.

50 B I B L I OT E K S P E N G E N E

3430 Bilbliotekstyrelsen  23/02/98 15:48  Side 50



Bilag 8. KULTURMINISTERIET

NOTAT 26. marts 1997

Til Arbejdsgruppen vedr. Lov om Biblioteksafgift

Ydelser til de efterladte efter modtagere af biblioteksafgift, ydel-
ser fra Statens Kunstfond og livsvarige ydelser på finansloven

Biblioteksafgift 

Den gældende lov (lovbek. nr. 132 af 13.02.97) indeholder følgende
bestemmelse: 

§ 3. Berettigede til at modtage biblioteksafgift, efter at en i § 2
nævnt person er afgået ved døden, er
1) den efterlevende ægtefælle,
2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år

og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til
underholdsbidrag,

3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på
dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og

4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller 
ikke er berettiget.
Stk. 2. Efterlader de i § 2 nævnte personer sig flere berettigede,

deles afgiftsbeløbet ligeligt mellem dem.
Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv

afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til § 2. 

I 1991 indeholdt § 3 også et stk. 4 om en overgangsordning i for-
hold til de tidligere regler: 

Stk. 4. Efterladte personer, der ved lovens ikrafttræden er beretti-
get til afgift i henhold til gældende regler, eller som i årene 1992-95
bliver berettiget til afgift i henhold til stk. 1 og 2, oppebærer uanset
bestemmelsen i stk. 3 i de nævnte år henholdsvis 90, 80, 70 og 60
pct. af fuld afgift.
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Kunstfondydelser 

Den gældende lov (lovbek. nr. 570 af 20.06.96) indeholder følgende
bestemmelse: 

§ 2. Fondens midler anvendes til følgende formål: 
...
5) Støtte til efterladte efter kunstnere inden for de af § 1, stk. 2, 

omfattede kunstarter. 

§ 1, stk. 3, i bekendtgørelsen om Statens Kunstfond m.v. (bek. nr.
777 af 20.09.95) bestemmer: 

Bestyrelsen træffer hvert år bestemmelse om, hvorledes fondens
midler til støtte af kunstneres efterladte fordeles mellem de enkelte
udvalg. 

Udvalgene uddeler så, ligeledes hvert år, deres andel af midlerne som
legater til værdigt trængende efterladte efter kunstnere, som har
opfyldt Kunstfondens kvalitetskriterier. Reelt er det en livsvarig
understøttelse. 

Ifølge Kunstfondens beretning for 1995 blev der givet følgende antal
legater til efterladte efter: 
Bildende kunstnere 33
Forfattere 8
Komponister 2
Kunsthåndværkere og designere 3
Arkitekter 7

Legaterne er på 16.000 kr. (altså i alt 880.000 kr.). 

Livsvarige ydelser 

De livsvarige ydelser på finansloven er ikke lovbestemte, men tilde-
les med Finansudvalgets godkendelse kunstnere, der har en sådan
kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig
afgørende som kunstner. Ordningen er belyst i §§ 11-13 i bekendt-
gørelsen om Statens Kunstfond m.v.
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Siden 1978 tildeles der kun indtægtsregulerede ydelser. Ifølge
anmærkningerne til finanslovforslaget for 1997 ad § 21.21.03 er der
dog stadig 4 hædersgaver og 30 faste ydelser tilbage. 

Det maksimale antal er 225, aktuelt var der 171. Grundbeløbet er
(pr. 01.01.95) 110.000 kr., men den udbetalte ydelse reduceres med
75 pct. af kunstnerens andre indtægter ud over 142.000 kr. - dog
kan ydelsen ikke komme under, hvad der svarer til 12.000 kr. 

Når indehaveren af en livsvarig ydelse dør, får de efterladte efterind-
tægt på linie med tjenestemænds efterladte, dvs. 3 måneders ydelse. 

Efterladte kan desuden, med Finansministeriets tilslutning, få en
understøttelse på finansloven, hvis den efterladtes indkomst- og for-
mueforhold ikke taler derimod. Når det drejer sig om de indtægtsre-
gulerede ydelser, udgør denne understøttelse i givet fald halvdelen af
den ydelse, som afdøde modtog. 

I alt var der på finanslovforslaget for 1997 21 “ydelser til enker efter
kunstnere”, og bevillingen var 600.000 kr. 
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Bilag 9. KULTURMINISTERIET

NOTAT 9. juni 1997

Til Arbejdsgruppen vedrørende Lov om Biblioteksafgift

Biblioteksafgiftslov - Ophavsretslov

Formålet med dette notat er at give en oversigt over bestemmelserne
i biblioteksafgiftsloven om retten til biblioteksafgift og bestemmelser
i ophavsretsloven af interesse i forbindelse med biblioteksbenyttelse. 

I.  Biblioteksafgiftsloven 
(Lovbek. nr. 132 af 13.02.97) 

Den egentlige biblioteksafgift er knyttet til bøger, jf. lovens § 1 og §
2: 

§ 1. På finansloven opføres årligt en bevilling til biblioteksafgift,
som fordeles efter reglerne i denne lov som støtte til forfattere, over-
sættere og andre, hvis bøger benyttes på de af loven omfattede bibli-
oteker.

§ 2. Berettigede til at modtage afgift efter denne lov er
1) forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale

om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bear-
bejdelse fra fremmedsprog,

2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortæl-
ling eller bearbejdelse af fremmedsprogede bøger til dansk,

3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis
frembringelser indgår i de i nr. 1 nævnte bøger eller selvstændigt
er udgivet i bogform i Danmark, og

4) andre bidragydere til de i nr. 1 og nr. 3 nævnte bøger, hvis bidrag
er registreret i Nationalbibliografien.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for litteratur indlæst

på lydbånd m.v.
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Endvidere fordeles der et rådighedsbeløb knyttet til “lydbærende
materialer”, jf. § 8: 

§ 8. På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling
efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere
og andre, hvis grammofonplader, lydbånd og andre lydbærende
materialer, som er udgivet i Danmark, benyttes på bibliotekerne.

Stk. 2. ... 

Og endelig fordeles der et rådighedsbeløb knyttet til billedkunst, jf.
§ 9: 

§ 9. På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling
efter ansøgning til billedkunstnere, der er repræsenteret i bibliote-
kerne med originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og plaka-
ter, som er udgivet i Danmark.

Stk. 2. ... 

II. Ophavsretsloven 
(Lovbek. nr. 194 af 11.03.97) 

A.  Værker 

Som udgangspunkt er ophavsretten en total eneret for ophavsman-
den over et “værk”, jf. § 2, stk. 1: 

§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne inds-
krænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksem-
plarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden ...”. 

Alle andre må for lovligt på nogen måde at kunne “råde” over et
beskyttet værk enten have et samtykke fra rettighedshaveren eller
kunne henvise til en af lovens “indskrænkninger” i eneretten. Nogle
af disse har særlig interesse i forbindelse med biblioteksbenyttel-se,
først og fremmest med hensyn til udlån, men også benyttelse på ste-
det og kopiering: 

55B I B L I OT E K S P E N G E N E

3430 Bilbliotekstyrelsen  23/02/98 15:48  Side 55



1.  Udlån 

Spredning af eksemplarer
§ 19. Når et eksemplar af et værk med ophavsmandens samtykke

er solgt eller på anden måde overdraget til andre, må eksemplaret
spredes videre.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det ikke tilladt uden
ophavsmandens samtykke til almenheden at sprede eksemplarer af
værker gennem udlejning. Dette gælder dog ikke for bygningsværker
og brugskunst.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det ikke tilladt uden
ophavsmandens samtykke til almenheden at sprede eksemplarer af
filmværker og eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form
gennem udlån. Dette gælder dog ikke, når et eksemplar af et edb-
program i digitaliseret form udgør en del af et litterært værk og
udlånes sammen med dette.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 medfører ingen indskrænkning i
retten til at modtage afgift m.v. efter lov om biblioteksafgift.

Det er § 19, der som almindelig regel giver bibliotekerne mulighed
for - gratis - at udlåne erhvervede værker. Det gælder således for
bøger og andre litterære værker, for musikværker og for billedkunst. 

Visse værker må derimod ikke udlånes uden samtykke. 
Dette gælder for film, hvad enten værket ligger på fotografisk film,
på videobånd eller på plade. 
Og det gælder for edb-programmer; f.eks. vil computerspil altså
ikke uden videre kunne udlånes. 
Indgår et edb-program kun som et underordnet led i tilknytning til
et litterært værk, f.eks. som styre- eller søgeprogram må programmet
dog godt udlånes sammen med værket, f.eks. på en cd-rom. Men
dette er en forholdsvis snæver regel fordi den alene gælder for “rene”
litterære værker. Indgår der andre værker, f.eks. billeder eller lyd, vil
samtykke være påkrævet. 
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2.  Benyttelse på stedet 

Visning af eksemplarer
§ 20. Når et værk er udgivet, eller når et eksemplar af et kunst-

værk af ophavsmanden er overdraget til andre, må de udgivne eller
overdragne eksemplarer vises offentligt.

Stk. 2. ...
I juridisk forstand er § 20 grundlaget for benyttelsen af bøger og
andre værker på bibliotekernes læsesale. 

Offentlig fremførelse
§ 21. ... 
Stk. 2. ... 
Stk. 3. Udgivne eksemplarer af filmværker, musikværker og vær-

ker i digital form kan stilles til rådighed for enkeltpersoner på
offentlige biblioteker til personligt gennemsyn eller studium på ste-
det ved hjælp af teknisk udstyr. Eksemplarfremstilling er ikke tilladt.

§ 21, stk. 3, hvorefter en film eller et stykke musik eller et værk, der
foreligger i digital form, vil kunne benyttes af en biblioteks-bruger
på stedet, skal fastslå, at denne form for benyttelse lovligt kan finde
sted. Dette indebærer, at værker, der foreligger i digital form, f.eks.
leksika på cd-rom, kan benyttes individuelt på linie med værker, der
foreligger i traditionel bogform. 

3.  Kopiering

Eksemplarfremstilling til privat brug
§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade

fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug. Sådanne eksem-
plarer må ikke udnyttes på anden måde.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at
1)   opføre et bygningsværk,
2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk

fra original plade eller stok eller på nogen anden måde, som
indebærer, at eksemplaret kan opfattes som en original,

3) fremstille eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form eller
4) fremstille eksemplarer i digital form af andre værker, når eksem-

plarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af værket i
digitaliseret form.
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Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at benytte fremmed
medhjælp ved eksemplarfremstillingen, når der er tale om
1) musikværker,
2) filmværker,
3) værker af brugskunst eller
4) kunstværker, såfremt eksemplarfremstillingen har form af en 

kunstnerisk gengivelse.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke brugeren ret til ved

eksemplarfremstilling af musikværker og filmværker at anvende tek-
nisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på biblioteker,
i forretningslokaler eller på andre offentligt tilgængelige steder.

Offentliggjort er et værk, når det lovligt er gjort tilgængeligt for
almenheden. I relation til biblioteker vil dette typisk være sket ved,
at værket er blevet udgivet, dvs. at eksemplarer af det med ophavs-
mandens samtykke er bragt i handelen eller på anden måde spredt
blandt almenheden. (§ 8). 

Efter § 12 må den enkelte til sin private brug i almindelighed -
enten selv eller med fremmed medhjælp, f.eks. en bibliotekar - kopi-
ere offentliggjorte værker. 

Dog må bl.a. edb-programmer og andre værker, som foreligger i
digital form, ikke kopieres i digital form. 

Musikværker og film må ikke kopieres med fremmed medhjælp. 
Og den enkelte må heller ikke selv benytte udstyr på biblioteker
m.v. ved en kopiering af musikværker eller film. 

Eksemplarfremstilling på arkiver, biblioteker og museer
§ 16. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter

arkiver, biblioteker og museer på nærmere fastsatte vilkår kan frem-
stille enkelte eksemplarer af værker til brug i deres virksomhed. Sker
eksemplarfremstillingen i form af lyd- og billedoptagelse eller i digi-
tal form, må eksemplarerne ikke uden ophavsmandens samtykke
udlånes eller på anden måde gøres tilgængelige for almenheden uden
for arkivet, biblioteket eller museet.

Dette er en bemyndigelse til kulturministeren, der skal følges op
med en bekendtgørelse, som fastlægger, i hvilket omfang bl.a. bibli-
oteker kan lave kopier af værker til brug i deres virksomhed. 
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Særlige bestemmelser om edb-programmer m.v.
§ 36. Den, der har ret til at benytte et edb-program, må

1) fremstille sådanne eksemplarer af programmet og foretage sådan-
ne ændringer i programmet, som er nødvendige for, at erhverve-
ren kan benytte det efter dets formål, herunder foretage rettelse
af fejl,

2) fremstille et sikkerhedseksemplar af programmet, for så vidt det
er nødvendigt for benyttelsen af det, og

3) besigtige, undersøge eller afprøve edb-programmet for at fastslå,
hvilke ideer og principper der ligger til grund for de enkelte ele-
menter i programmet, hvis dette sker i forbindelse med sådan
indlæsning, visning på skærm, kørsel, overførsel, lagring eller lig-
nende af programmet, som vedkommende er berettiget til at
udføre.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende

anvendelse på andre værker i digitaliseret form, hvis anvendelse sty-
res af et edb-program. Det er dog ikke tilladt at foretage ændringer i
værkerne.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 2 og 3, kan ikke fraviges ved
aftale.

Efter § 36, stk. 1, må den, der har ret til at benytte et edb-pro-
gram, dvs. erhververen (in casu: biblioteket, ikke låneren), fremstille
de nødvendige sikkerheds- og brugskopier. 
Efter stk. 2 gælder det samme med hensyn til værker i digitaliseret
form, som styres af et edb-program. 

B.  Andre præstationer/frembringelser 

De omtalte regler om beskyttelsen af værker, dvs. ophavsmænds ene-
ret og indskrænkningerne i denne, er i vidt omfang ved lovens kapi-
tel 5. Andre rettigheder, blevet gjort anvendelige også på præstatio-
ner/ frembringelser fra bl.a. følgende rettighedshavere: 

Udøvende kunstnere (§ 65) 
Fremstillere af lydoptagelser (§ 66) 
Fremstillere af billedoptagelser (§ 67) 
Fremstillere af kataloger, tabeller og lignende arbejder (§ 71). 
(Databaser kan være beskyttede værker, men vil i hvert fald ofte
være beskyttede efter § 71). 
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Bilag 10. KULTURMINISTERIET

Statens Bibliotekstjeneste 
Biblioteksafgiften 
Nyhavn 31 E 
1051  København K 

16. november 1995

Biblioteksafgift - taskebøger m.v. 

Under henvisning til tidligere drøftelser om nogle tvivlsspørgsmål
vedrørende biblioteksafgift i forbindelse med Folkeskolens bibliote-
kers virksomhed beder Kulturministeriet Statens Bibliotekstjeneste
om på ny at tage spørgsmålet om indberetning af "taskebøger" m.v.
op med skolebibliotekerne. 

Under de stedfundne drøftelser har der været almindelig enighed
om, at de såkaldte taskebøger ikke skal udløse biblioteksafgift. 

Efter omlægningen til edb-registrering af bogbestanden har nogle
skolebiblioteker imidlertid haft praktiske vanskeligheder med at
udskille taskebøgerne. Det har også været fremme, at begrebet taske-
bog eventuelt burde omdefineres, idet udviklingen går i retning af
en mere kortvarig brug end tidligere af denne type undervisnings-
materialer. 

Ministeriet peger i denne anledning på, at bøger, der nok er registre-
ret af skolebibliotekerne, men ikke er bestemt til sædvanlig indivi-
duel biblioteksbenyttelse, fortsat må søges holdt uden for grundlaget
for fordeling af biblioteksafgift. 

Denne udskillelse kan ikke foretages centralt ud fra bogens titel,
men må foretages på det enkelte bibliotek ud fra kendskabet til den
faktiske benyttelse. 

Der henvises i øvrigt til vedlagte i Kulturministeriet udarbejdede
notat. 

Med venlig hilsen 
K. Groos 
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61B I B L I OT E K S P E N G E N E

NOTAT 16. november 1995

Biblioteksafgift - taskebøger m.v. 

1. Afgiften angår bøger, der "benyttes" på de af loven omfattede
biblioteker (lovens § 1). Loven definerer ikke "benyttes", men
det kan lægges til grund, at der hermed sigtes til individuelt
hjemlån og præsensbenyttelse. 

Almindelig udlevering af bøger til skoleelevers brug i forbindelse
med undervisningen (det vil sige som undervisningsmaterialer) er
ikke benyttelse i denne forstand. Bøger, der kun forefindes til
sådan brug, skal derfor - som hidtil - ikke udløse afgift. 
Hvilken form for brug en bog er bestemt for, kan kun afgøres af
det enkelte bibliotek. Nogle eksemplarer af en titel kan i den for-
bindelse være bestemt for den ene form for brug, andre for den
anden. 

2. Eksemplarer af lærebøger, håndbøger og lignende til et fag, der
udelukkende er bestemt til at blive udleveret til elever klassevis
for et skoleår ad gangen (traditionelt: "taske-bøger"), må Folke-
skolens biblioteker søge at holde uden for grundlaget for forde-
ling af biblioteksafgift. 
De må enten holdes ude af indberetningerne til Statens Biblio-
tekstjeneste eller i disse mærkes på en sådan måde, at de kan sor-
teres fra ad elektronisk vej. 

3. Den i denne forbindelse nødvendige registrering eller mærkning
af de pågældende bøger bør foretages, når der er lejlighed til det,
og senest i forbindelse med, at bøgerne bliver udleveret til et
hold elever. 

4. Eksemplarer af bøger, der udelukkende er bestemt til at blive
udleveret til elever klassevis for kortere perioder end et skoleår
(traditionelt: "klassesæt"), bør skolebibliotekerne på tilsvarende
måde søge at holde uden for grundlaget for fordeling af biblio-
teksafgift. 
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Bilag 11.

Statens Bibliotekstjeneste December 1996
Biblioteksafgiften

Skolebibliotekernes beholdningsindberetninger til 
Biblioteksafgiften

Efter indførelsen af det en-strengede system i skolernes materialere-
gistrering er der i skolebibliotekernes indberetninger til Biblioteksaf-
giften kommet en del materialer med, som ikke indgår i biblioteker-
nes egentlige udlånssamlinger.

Af Statens Bibliotekstjenestes vejledninger om beholdningsindberet-
ning til Biblioteksafgiften er det siden indførelsen af maskinel ind-
beretning i 1992 fremgået, at alle bøger og lydbøger, der registreres i
skolebibliotekerne efter det fælles katalogiseringssystem, skulle med-
tages i indberetningen uanset deres funktion.

Kulturministeriet har nu i et notat af 16. november 1995, som ved-
lægges til orientering, fastslået:

-  at afgiften kun angår bøger til individuelt hjemlån eller præsens-
benyttelse

og at afgiften derfor ikke omfatter

-  bøger, der som taskebøger udelukkende udleveres til elever klassevis for
et år ad gangen

-  bøger, der som klassesæt udelukkende udleveres til elever klassevis for
kortere perioder

Det siges videre, at det alene er det enkelte skolebibliotek, der kan
afgøre, hvilken form for brug der gøres af den enkelte bog, og derfor
er det også folkeskolens biblioteker, der må sørge for at holde
undervisningsbøger, taskebøger og klassesæt ude af indberetningerne
til Biblioteksafgiften eller mærke dem med henblik på frasortering
ved edb-behandlingen i Statens Bibliotekstjeneste.

Den praktiske gennemførelse af en særlig mærkning af en del af
skolebibliotekernes beholdning eller en opdeling af beholdningsba-
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serne i flere sektioner vil medføre en betydeligt merarbejde i de
enkelte biblioteker. Statens Bibliotekstjeneste og Danmarks Skole-
bibliotekarforening har derfor søgt at finde en metode, som er let at
gennemføre og administrere. Der er enighed om, at et forslag, som
oprindeligt er fremført af Danmarks Lærerforening, på én gang kan
sikre, at der ved afgiftsberegningen kun medtages relevant materiale,
og at det sker uden at give skolebibliotekerne unødigt merarbejde.

Beholdningsindberetning fra skolebiblioteker for 1996

Indberetningen skal omfatte alle  kommunens skolebiblioteker eller,
hvis ikke alle er færdige, de skolebiblioteker, som har afsluttet deres
edb-beholdningsregistrering. 

Skolebibliotekerne skal foretage indberetningen til biblioteksafgiften på
en sådan måde, at  taskebøger eller klassesæteksemplarer holdes udenfor
eller kan frasorteres. 

Enten skal taskebøger og klassesæt være holdt uden for indberetnin-
gen før den sendes.

Det kan ske ved at registrere taskebøger og klassesæteksemplarer
særskilt i beholdningsregistreringen, således at de kan holdes uden
for indberetningen til biblioteksafgiften.

eller også skal taskebøger og klassesæteksemplarer kunne frasorteres
i Statens Bibliotekstjeneste

Det kan ske ved at indberette samtlige eksemplarer og samtidig
oplyse et normtal, som er det højeste antal eksemplarer af en titel, der
indgår i udlåns- eller præsenssamlingen på en af kommunens skoler.

Vælges denne løsning, skal indberetningen indeholde et eksemplar-
tal for hver titel (hvert faustnummer) på hvert enkelt skolebibliotek,
ikke kun et samlet tal for alle kommunens skoler. Normtallet oply-
ses på det skema, der følger beholdningsindberetningen.

Når indberetningerne indlæses i Statens Bibliotekstjeneste indkodes
samtidig det opgivne normtal, og så reduceres de indberettede
eksemplartal for de enkelte titler til det angivne normtal,  hvis det
indberettede tal er større end dette.

.
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Fordeling : EGNE                         EFTERLEVENDE      SAMLET

Bevilling 1997 138.300.00,00 kr

Beløb under bundgrænsen 4.360,37 kr
Andel af bevillingen 0,003 %

Beløb over 200.000 kr 29.550.483,50 kr
Andel af bevilligen 22,67 %

Interval Antal Sum af beløb Antal Sum af beløb Antal Sum af beløb

0-25 kr 687 4.181,94 kr 13 178.43 kr 700 4.360,37 kr

25 - 1000 kr 4968 2.024.973,14 kr 292 129.487,81 kr 5260 2.154.460,95 kr

1.000 - 10.000 kr 6462 22.868.117,40 kr 367 1.314.336,54 kr 6829 24.182.463,94 kr

10.000 - 20.000 kr 1003 13.973.384,10 kr 72 1.021.586,69 kr 1075 14.994.970,79 kr

20.000 - 50.000 kr 739 23.057.358,50 kr 46 1.461.260,56 kr 785 24.518.619,06 kr

50.000 - 100.000 kr 281 19.441.934,40 kr 19 1.366.976,83 kr 300 20.808.911,23 kr

100.000 - 200.000 kr 146 19.711.552,80 kr 17 2.377.796,11 kr 163 22.089.348,91 kr

200.000 - 300.000 kr 45 11.097.912,40 kr 3 719.700,62 kr 48 11.817.613,02 kr

300.000 - 400.000 kr 11 3.924.860,80 kr 2 667.391,70 kr 13 4.592.252,50 kr

400.000 - 500.000 kr 13 5.674.608,06 kr 0 0,00 kr 13 5.674.608,06 kr

500.000 - 600.000 kr 6 3.338.134,06 kr 0 0,00 kr 6 3.338.134,06 kr

600.000 - 700.000 kr 2 1.263.871,42 kr 0 0,00 kr 2 1.263.871,42 kr

700.000 - 800.000 kr 1 782.383,70 kr 0 0,00 kr 1 782.383,70 kr

800.000 - 1.000.000 kr 1 888.217,72 kr 0 0,00 kr 0 888.217,72 kr

1.000.000 - 1.100.000 kr 1 0,00 kr 0 0,00 kr 1 0,00 kr

1.100.000 - 1.200.000 kr 1 1.193.402,96 kr 0 0,00 kr 1 1.193.402,96 kr

Bilag 12.
Biblioteksafgift 1997 STAT/CHH/LRJ

1. Juli 1997
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