
Ny blankmedieordning: 
Gælder nu også mobiler, 
tablets og pc’er
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Folketinget har netop vedtaget en ændring af ophavsretslovens 
bestemmelser om blankmedieordningen (”Loven”). Loven 
ændres væsentligt på visse punkter, herunder til at omfatte bla. 
mobiltelefoner, tablets, pc’er mv. hvilket virksomheder skal være 
opmærksomme på, hvis de fremstiller, importerer eller sælger 
disse eller andre lagringsmedier omfattet af Loven. Denne artikel 
har til formål overordnet at beskrive blankmedieordningen med 
de ændringer, som Loven medfører.

Blankmedieordningen i sin oprindelige form stammer 
fra 1. januar 1993 og havde den gang til formål at sikre 
betaling af en kompensation til ophavsmændene 
i forbindelse med salg af uindspillede kassette- og 
videobånd, da sådanne optagemedier anvendtes 
af privatpersoner til kopiering. Tanken bag Loven 
er uændret at kompensere ophavsmændene for 
privatpersoners lovlige kopiering af værker.

I takt med den teknologiske udvikling, har salget 
af lagringsmedier omfattet af den hidtidige 
blankmedieordning være faldende. Provenuet af 
ordningen til fordeling blandt ophavsmændene har 
som resultat heraf tilsvarende været faldende. Derfor 
er det nu besluttet at ændre hvilke lagringsmedier, som 
er omfattet af Loven med henblik på at øge provenuet. 
Dette efter pres fra ophavsmændene.

Formålet med den nuværende blankmedieordning er 
at give ophavsmænd og andre rettighedshavere en 
økonomisk kompensation for den lovlige kopiering, 
som i medfør af Loven finder sted, da det antages, 
at denne lovlige kopiering i et vist omfang erstatter 
privatpersoners køb af yderligere originaleksemplarer 
af værker til privat brug. Dette antages at medføre 
et økonomisk tab for de berørte ophavsmænd og 
øvrige rettighedshavere. Princippet har hele tiden 
været og vil efter den nye blankmedieordning 
fortsat være, at det alene er lagringsmedier, der er 
egnet til lovlig privatkopiering, som er omfattet af 
blankmedieordningen. 

Tilsvarende betales blankmedievederlaget fortsat, som 
nu, af den der erhvervsmæssigt fremstiller, indfører eller 
sælger blankmedievederlagsbelagte lagringsmedier. 
Principielt er det selve produktionen eller importen, 

som udløser pligten til at betale blankmedievederlaget, 
men det har indtil nu været og må antages fortsat at 
blive praktiseret således, at blankmedievederlaget 
først betales i forbindelse med udleveringen til en 
modtager, som ikke er undtaget fra betaling af 
blankmedievederlag. 

Da blankmedieordningen, jf. ovenfor, har til formål at 
kompensere for den lovlige privatkopiering, som finder 
sted, er lagringsmedier som anvendes til professionelle 
formål fortsat ikke blankmedievederlagsbelagte. 
I det omfang der måtte være opkrævet 
blankmedievederlag hos professionelle slutbrugere, kan 
blankmedievederlaget således tilbagesøges. 

IT-Branchen har sammen med andre aktører på 
leverandørsiden anvendt betydelige ressourcer på 
at følge og påvirke processen omkring revision af 
blankmedieordningen gennem de seneste ca. 5 år. 

Loven træder i kraft 1. januar 2022 og vil medføre 
følgende væsentlige ændringer: 

• Ændring i typerne af omfattede lagringsmedier
• Fastsættelse af nye blankmedietakster 
• Regulering af udenlandske virksomheders salg 

direkte til danske slutbrugere

Der vil i medfør af Loven blive udstedt en bekendtgørelse, 
som nærmere specificerer krav i forhold til fakturering, 
fradrag og tilbagebetaling af betalt blankmedievederlag, 
regnskabs- og rapporteringskravene m.v. 
Bekendtgørelsen har været i høring og forligger 
endnu kun i udkast. Det foreliggende udkast forventes 
indholdsmæssigt ikke væsentligt at afvige  fra den 
endelige bekendtgørelse. 



HVAD ER NYT?

Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer, som 
indføres i medfør af den nye blankmedieordning.

Omfattede lagringsmedier 

Følgende nye typer af lagringsmedier er omfattet af den 
nye blankmedieordning pr. 1. januar 2022:

• Harddiske (usb-stik, hukommelseskort, eksterne 
harddiske, interne harddiske, netværksharddiske 
o.lign.)

• Tablets
• Smartphones
• Bærbare computere
• Stationære computere

Omvendt skal der ikke længere fra 1. januar 2022 betales 
blankmedievederlag i relation til kassettebånd, vhs-bånd, 
Blu-rays, Mini Discs, cd’er og dvd’er. 

Udenlandske virksomheders direkte salg til danske 
slutbrugere

Som noget nyt reguleres nu også udenlandske 
virksomheders direkte salg til danske slutbrugere. Loven 
forudsætter, at dette primært vil være relevant i forhold 
til udenlandske virksomheders salg via internettet.

Den nye regulering omfatter både udenlandske 
virksomheders direkte salg til privatpersoner og 
virksomheder/offentlige myndigheder. Reguleringen i 
forhold til selve opkrævningen af blankmedievederlaget 
er dog forskellig.

For privatpersoner er den ansvarlige for afregning af 
blankmedievederlaget den udenlandske virksomhed, 
som sælger til privatpersoner. Loven er således baseret 
på et princip om, at udenlandske virksomheder, 
som sælger direkte til privatpersoner via internettet, 
skal indrapportere og afregne blankmedievederlag 
for sådanne salg til Copydan. Udenlandske 
virksomheder skal derfor lade sig registrere hos 
Copydan samt foretage indrapportering og afregning 
af blankmedievederlag vedrørende salg til danske 
privatpersoner.

For erhvervsvirksomheder/offentlige myndigheder, 
som køber lagringsmedier direkte fra udenlandske 
virksomheder, er det den pågældende 
erhvervsvirksomhed/offentlige myndighed, der 
skal registreres som importør hos Copydan samt 
indrapportere og afregne blankmedievederlaget i det 
omfang, der skal afregnes blankmedievederlag.

Nye blankmedietakster 

Følgende blankmedietakster er gældende pr. 1. januar 
2022:

• Harddiske med kapacitet på 128 gb eller lavere: 4,00 
kr.

• Harddiske med kapacitet over 128 gb: 16,00 kr.
• Tablet: 45,00 kr.
• Smartphone: 45,00 kr.
• Bærbar computer: 45,00 kr.
• Stationær computer: 45,00 kr.

Ovenstående vederlagstakster reguleres årligt med 
satsreguleringsprocenten. Første regulering sker pr. 1. 
januar 2023.

PRAKTISK IMPLEMENTERING

Der er i medfør af Loven et vist råderum for Copydan i 
forhold til, hvordan den nye blankmedieordning i praksis 
vil blive administreret.

Nedenstående bemærkninger er baseret på Loven, 
det nuværende udkast til bekendtgørelse og Copydans 
nuværende praksis og udmeldinger i forbindelse med 
Loven. 

Anmeldelse til Copydan

Virksomheder der erhvervsmæssigt fremstiller, handler 
med eller indfører lagringsmedier, som er omfattet af 
blankmediereglerne, skal anmelde sig til Copydan.

Virksomheder kan anmelde sig som producenter, 
importører og/eller grossister alt afhængig af, 
hvordan virksomheden er involveret i distribution af 
blankmedievederlagsbelagte lagringsmedier.

Copydan udsteder et bevis til virksomheden for, at 
anmeldelse har fundet sted. Anmeldte virksomheder har 
lov til at indføre og fra andre virksomheder at modtage 
(købe) lagringsmedier uden, at blankmedievederlaget 
skal betales til Copydan.

Rapportering til Copydan

Anmeldte virksomheder skal indrapportere, hvor mange 
lagringsmedier, der er udleveret af virksomheden. 

Dette omfatter også lagringsmedier, som er udtaget til 
virksomhedens egne interne brug, lagringsmedier der 
er foræret væk eller på anden måde distribueret. 
Rapportering skal indeholde oplysninger om 
antallet af alle lagringsmedier fordelt på typer af 
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lagringsmedier, som er udleveret (salg, egen brug 
eller andres brug) af den anmeldte virksomhed og det 
blankmedievederlagspligtige beløb opgjort i hele kroner. 

Loven er baseret på, at indrapportering og betaling 
af blankmedievederlaget sker på månedsbasis. 
Copydan har dog oplyst, at det også vil være muligt 
at vælge kvartalsvis indrapportering og indbetaling 
af blankmedievederlaget i forbindelse med den nye 
blankmedievederlagsordning.

Hvis virksomheder vælger indrapportering og betaling 
på månedsbasis, er fristen for første indrapportering 
og indbetaling den 28. februar 2022. Hvis kvartalsvis 
indrapportering og indbetaling vælges er fristen den 30. 
april 2022. 

Da det endnu ikke er fuldstændig afklaret, hvordan den 
nye blankmedieordning i praksis vil blive implementeret 
og administreret af Copydan, herunder hvordan 
Copydans nye selvbetjeningssystem vil fungere, kan 
dette tale for at vælge kvartalsvis indrapportering og 
betaling, da det vil give virksomhederne lidt længere tid 
til at blive klar til at håndtere de nye regler.

Uanset om en virksomhed vælger den ene eller 
anden indrapporteringsperiode, er det dog vigtigt at 
understrege, at virksomheden har pligt til at opfylde 
Loven allerede fra og med 1. januar 2022, herunder 
pligten til at lade sig registrere som producent, 
importør eller grossist, hvis lagringsmedier skal kunne 
distribueres uden berigtigelse af blankmedievederlaget. 

Fradrag i forbindelse med indrapportering

I den månedlige opgørelse vedrørende de af 
virksomheden udleverede lagringsmedier, kan der 
fradrages lagringsmedier, som opfylder følgende 
betingelser:

• Lagringsmedier udleveret (solgt) til en anden 
virksomhed, som er anmeldt til Copydan

• Lagringsmedier, som er udført (eksporteret)
• Lagringsmedier, som vil blive anvendt 

til professionelle formål, herunder 
undervisningsformål og erhvervsformål

• Lagringsmedier, som vil blive anvendt til 
eksemplarfremstilling til brug for personer med 
syns- eller hørehandicap

Hvis udleverede lagringsmedier fradrages, som 
udleveret til et af de ovenfor nævnte formål/modtagere, 
skal virksomheden derfor kunne fremlægge 
dokumentation for, at det reelt er tilfældet.

I det omfang modtageren er en anden virksomhed, 
som er anmeldt til Copydan, skal den udleverende 
virksomhed anmode om den modtagende virksomheds 

anmeldelsesnummer hos Copydan og verificere 
hos Copydan, at dette er korrekt, hvilket kan ske via 
Copydans hjemmeside.

Hvis udlevering sker til virksomheder, der ikke 
er anmeldt til Copydan, skal den udleverede 
virksomhed sikre sig dokumentation for, at den 
modtagende virksomhed forpligter sig til at anvende 
lagringsmedierne til formål, som ikke kræver 
berigtigelse af blankmedievederlaget. 

Det har i forbindelse med lovgivningsprocessen været 
genstand for drøftelse, hvilke krav der skal stilles til 
denne dokumentation. Kulturministeriet har lagt op til, at 
industrien og Copydan i fællesskab må nå til enighed om 
kravene til dokumentation. IT-Branchen mfl. har således 
foreslået, at et CVR-nummer bør være nok. Fremtiden 
må imidlertid vise, hvordan praksis på dette område 
manifestere sig.

Såfremt den udleverende virksomhed vil være på den 
sikre side, bør den udleverende virksomhed  i sine 
aftalevilkår påse, at den modtagende virksomhed 
forpligter sig til at anvende lagringsmedier på 
en måde, som ikke udløser pligt til at berigtige 
blankmedievederlaget.

Fremfor at skulle dokumentere, at salg af 
lagringsmedier til ”slutbrugervirksomheder” ikke 
udløser krav om betaling af blankmedievederlag, kan 
sådanne virksomheder lade sig registrere og godkende 
hos Copydan. Så udstedes et godkendelsesnummer, 
som betyder, at virksomheden kan købe lagringsmedier 
uden vederlag og i den forbindelse oplyse 
godkendelsesnummeret som dokumentation.

Når en ”slutbrugervirksomhed” (som er godkendt 
af Copydan eller på anden måde har dokumenteret 
at være berettiget til at købe lagringsmedier uden 
berigtigelse af blankmedievederlaget) tager de 
anskaffede lagringsmedier i brug, bortfalder 
vederlagsforpligtelsen.

Tilbagebetaling af blankmedievederlag

Betalt blankmedievederlag kan kræves tilbagebetalt i 
følgende situationer:

• Ved erhvervsmæssig udførsel af lagringsmedier 
(eksport)

• Ved anvendelse af lagringsmedier til professionelle 
formål, herunder undervisnings- eller 
erhvervsmæssige formål

• Lagringsmedier anvendt til eksemplarfremstilling til 
brug for personer med syns- eller hørehandicap



Det er naturligvis i alle tilfælde en forudsætning for 
tilbagebetaling, at blankmedievederlaget reelt er betalt 
til Copydan.

Krav om tilbagebetaling skal ske inden for tre måneder 
efter købstidspunktet.

Regnskabskrav

Virksomheder skal føre regnskab med lagringsmedier 
således, at virksomheder kan dokumentere alle 
transaktioner. 

Regnskabet skal føres således, at de lagringsmedier, 
der lægges til grund for den løbende rapportering af 
blankmedievederlaget for en given periode, kan udledes 
af regnskabet. 

Virksomheder skal være ajour med deres regnskab, 
og regnskabet for en given opgørelsesperiode skal 
være udarbejdet inden virksomheden foretager 
indrapportering og afregning af blankmedievederlag for 
den givne periode til Copydan. 

Det er endvidere et krav, at virksomhedens regnskab 
føres som en del af det almindelige forretningsregnskab 
og kan tjene som grundlag for en verifikation fra 
Copydans side af, at blankmedievederlaget er korrekt 
opgjort og afregnet. Herudover er det et krav, at en 
anmeldt virksomheds bogholderi indeholder særskilte 
konti for (a) hver kategori af lagringsmedier, der er købt 
og udleveret i en opgørelsesperiode, (b) beregnet og 
betalt vederlag i en opgørelsesperiode og (c) en særskilt 
konto omfattende vederlagsfri udleveringer/salg i en 
opgørelsesperiode.

Endelig skal anmeldte virksomheder have konti for 
henholdsvis lagringsmedier købt med og uden vederlag. 

Regnskabsmateriale vedrørende lagringsmedier skal 
opbevares i fem år efter udløb af det regnskabsår, som 
materialet vedrører.

Oplysningspligt og revision

Copydan har ret til at lade en af Copydan udpeget 
statsautoriseret revisor kontrollere, at de oplysninger, 
som en anmeldt virksomhed meddeler Copydan 
vedrørende fradrag ved opgørelse af vederlagspligtige 
lagringsmedier, er korrekte, og anmeldte virksomheder 
har pligt til at udlevere de oplysninger, som er 
nødvendige for, at Copydan kan kontrollere, at Loven 
er overholdt. Kontrol kan ske ved fysiske besøg hos 
anmeldte virksomheder og kan efter omstændigheder 
gennemføres efter forudgående varsel eller uden varsel 
til den anmeldte virksomhed.

Enhver der videresælger lagringsmedier har 
endvidere pligt til inden fire uger efter anmodning fra 
Copydan at oplyse, hvem der har købt de pågældende 
lagringsmedier.

Fakturakrav ved udlevering/salg 

Der skal ved enhver udlevering af lagringsmedier 
udstedes faktura til den modtagende virksomhed fra 
den udleverende virksomheds side. 

Denne faktura skal indeholde oplysninger om følgende:

• Dato for udstedelse
• Navn, adresse og CVR-nr. på den anmeldte 

(udleverende) virksomhed
• De udleverede lagringsmediers type og antal
• Vederlaget (med fradrag af lagringsmedier, som kan 

fradrages)
• Hvis en faktura omfatter lagringsmedier som både 

er vederlagspligtige og vederlagsfrie, skal dette 
også specificeres

Såfremt en udlevering omfatter både vederlagspligtige 
og vederlagsfri lagringsmedier, skal det fremgå af 
fakturaen, hvilke udleveringer der er vederlagsfri.

Salg uden betaling af blankmedievederlag

Der kan ske udlevering/salg uden at 
blankmedievederlaget betales i de i Loven udtrykkeligt 
angivne situationer, hvilket vil sige:

• Ved salg til en anden virksomhed, som er anmeldt til 
Copydan eller dokumenterer, at lagringsmedier skal 
anvendes til professionelle formål

• Ved eksport til en udenlandsk erhvervsvirksomhed
• Køber (modtagende virksomhed/bruger) er tilmeldt 

Copydan og opfylder betingelser fastsat af Copydan
• Salg til virksomheder udpeget af De Døves 

Landsforbund henholdsvis Dansk Blindesamfund og 
godkendt af Copydan

Virksomheder, som er anmeldt til Copydan, kan således 
importere eller købe lagringsmedier omfattet af den nye 
blankmedieordning fra andre anmeldte virksomheder 
uden at blankmedievederlaget afregnes over for 
Copydan. Tilsvarende kan en anmeldt virksomhed sælge 
lagringsmedier til en anden virksomhed, som er anmeldt 
til Copydan, uden at blankmedievederlaget skal betales i 
forbindelse med salget.

Det er den sælgende virksomhed, som skal sikre sig, 
at den købende virksomhed er anmeldt til Copydan og 
oplyser sit godkendelsesnummer hos Copydan. Når 
den sælgende virksomhed modtager den købende 
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virksomheds godkendelsesnummer, kan det tjekkes, 
at godkendelsesnummeret er gyldigt via Copydans 
hjemmeside.

Sælgende virksomheder bør opbevare dokumentation 
for verifikationen af godkendelsesnummeret foretaget 
via Copydans hjemmeside.

Copydans fakturerings- og betalingsbetingelser

Hverken Loven eller bekendtgørelsen fastsætter 
hvilke betalingsbetingelser, Copydan skal anvende ved 
fakturering af blankmedievederlaget. Det er således 
Copydan, som fastsætter egne betalingsbetingelser, og 
virksomheder må således rette henvendelse til Copydan 
i forbindelse med konkrete spørgsmål herom.

Moms og blankmedievederlag

Når Copydan opkræver blankmedievederlaget hos 
virksomheder, der sælger eller importerer blankmedier, 
sker det uden tillæg af moms.

Er det ønsket, at den private køber af et 
lagringsmedie i sidste ende skal afholde udgiften 
til blankmedievederlaget, opstår spørgsmålet om, 
hvorledes dette behandles momsmæssigt. Der er 
to muligheder for, hvordan blankmedievederlaget 
kan fremgå af fakturaen til den private køber. 
Blankmedievederlaget kan enten udgøre en særskilt 
post på fakturaen, eller indgå direkte i salgsprisen for 
det solgte lagringsmedie. 

Indgår blankmedievederlaget direkte i salgsprisen 
for det solgte medie, således at blankmedievederlaget 
ikke er udspecificeret, skal der opkræves moms af 
det fulde fakturabeløb. Opkræves betalingen for det 
pågældende lagringsmedie og blankmedievederlaget 
som et samlet beløb på fakturaen, er det således vores 
opfattelse, at der også skal afregnes moms af den del af 
fakturabeløbet, der udgør blankmedievederlaget.

Copydan har givet udtryk for den opfattelse, at 
såfremt blankmedievederlaget opkræves særskilt 
på fakturaen ved siden af prisen for det pågældende 
lagringsmedie og således er særskilt specificeret, kan 
blankmedievederlaget opkræves momsfrit fra den 
private køber. 

Det er endnu uafklaret, hvad Skattestyrelsens holdning 
er til dette, og Copydan tager også forbehold for, at 
momsforhold skal afklares med egen revisor.  

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er 
fremsat et lovforslag om moms på ophavsretlige 
vederlag, som er i høring. Det er endnu uvist, om 
det vil påvirke spørgsmålet håndtering af moms på 
blankmedievederlag.

Blankvederlag betalt i udlandet/udenlandske 
ophavsmænd og rettighedshavere

Udenlandske ophavsmænd og rettighedshavere 
er i et vist omfang omfattet af reglerne om 
blankmedievederlag forudsat, at danske ophavsmænd 
og rettighedshavere tilsvarende har krav på et vederlag 
svarende til blankmedievederlaget. Hvis der allerede 
er betalt en kompensation af lagringsmedier, som 
importeres, svarende til det danske blankmedievederlag 
i udlandet, kan der være krav på refusion af den allerede 
i udlandet betalte kompensation. Copydan kan oplyse 
om de nærmere regler herom.

Beviskrav

Bevisbyrden for, at man som virksomhed er anmeldt, 
at salg af lagringsmedier lovligt kan ske uden betaling 
af blankmedievederlaget, at betingelserne for fradrag 
og/eller krav om tilbagebetaling er opfyldt m.v., påhviler 
virksomheden.

Virksomheder bør således sikre sig dokumentation for 
alle dispositioner, som virksomheden foretager, som 
vedrører de af Loven omfattede lagringsmedier. 

Sammenfatning

Virksomheder der fremstiller, importerer og handler 
med vederlagspligtige blankmedier, skal således sørge 
for:

• At foretage anmeldelse hos Copydan hurtigst muligt 
inden 1. januar 2022

• At opfylde kravene til rapportering og betaling af 
blankmedievederlag

• Løbende at opfylde regnskabskrav

Ovenstående gennemgang af reglerne er ikke 
udtømmende, og virksomheder bør selv gennemgå 
Loven, bekendtgørelsen og Copydans hjemmeside for at 
sikre, at den enkelte virksomhed overholder reglerne.

Det kan endvidere ikke udelukkes, at der i relation til 
Copydans implementering og administration vil ske 
justeringer i forhold til bemærkningerne ovenfor. 

Vi må således på det kraftigste anbefale, at 
virksomheder, som fremstiller, importerer og/
eller sælger lagringsmedier omfattet af den nye 
blankmedieordninger, søger afklaring af gældende 
praksis ved at tjekke Copydans hjemmeside, når Loven 
er vedtaget, eller ved i tvivlstilfælde at rette henvendelse 
til Copydan. 



OVERGANG TIL NY BLANKMEDIEORDNING

Loven indeholder ingen nærmere regulering i 
forhold til den praktiske implementering af den 
nye blankmedieordning. IT-Branchen har sammen 
med resten af branchen argumenteret for, at der 
burde være en overgangsordning med henblik på, at 
virksomhederne har tid til at sætte sig ind i de nye regler, 
herunder hvordan Copydan i praksis vil administrere 
denne. Det har der imidlertid ikke været et ønske om at 
imødekomme fra politisk side.

Loven træder i kraft og skal overholdes fra og med 1. 
januar 2022. 

Som anført ovenfor skal virksomheder være anmeldt 
til Copydan for lovligt at kunne fremstille, importere og 
sælge lagringsmedier uden vederlag. Virksomheder, 
som ønsker at fremstille, importere og/eller sælge 
lagringsmedier omfattet af den nye blankmedieordning, 
skal derfor sørge for at anmelde sig til Copydan hurtigst 
muligt og gerne inden 1. januar 2022. 

Ifølge Copydan kan anmeldelse ske fra det tidspunkt, 
hvor Loven er vedtaget, og virksomheder bør derfor 
hurtigst muligt efter den 21. december 2021 anmelde 
sig til Copydan, da anmeldelse og modtagelse af 
godkendelsescertifikat og godkendelsesnummer er en 
forudsætning for, at virksomheder lovligt kan fremstille, 
importere og/eller sælge blankmedievederlagspligtige 
lagringsmedier fra og med 1. januar 2022. 

Det er fortsat uklart, hvornår pligten til at betale 
blankmedievederlaget udløses. Der mangler således 
afklaring af, om det er tidspunktet for importen af 
blankmedievederlagsbelagte lagringsmedier eller 
tidspunktet for salget af disse til den private slutbruger, 
som udløser pligt til at afregne blankmedievederlaget til 
Copydan. Dette har betydning i forhold til lagringsmedier, 
som importeres før 1. januar 2022, men sælges til private 
slutbrugere 1. januar 2022 eller senere. Spørgsmålet er 
pt. uafklaret.

For så vidt angår lagringsmedier, som ikke længere 
vil være omfattet af blankmedieordningen efter 1. 
januar 2022 for hvilke, der måtte være afregnet 
blankmedievederlag til Copydan, er der heller ikke 
i Loven fastsat overgangsregler, og umiddelbart vil 
der efter IT-Branchens vurdering ikke være grundlag 
for at fremsætte krav om tilbagesøgning/refusion af 
blankmedievederlaget over for Copydan.

Som det fremgår ovenfor, er der en række forhold, hvor 
retsstillingen er uafklaret. Det er endvidere ikke endeligt 

afklaret, hvordan den nye blankmedieordning i praksis 
vil blive administreret af Copydan. 

IT-Branchen følger løbende udviklingen, og vil orientere 
sine medlemmer, når der foreligger nyt.

SANKTIONER VED MANGLENDE 
OVERHOLDELSE

Erstatning

Overtrædelse af reglerne om blankmedievederlag 
kan medføre pligt til at betale et rimeligt vederlag 
og erstatning for den yderligere skade, som 
ophavsmændene lider. Et krav på rimeligt vederlag og 
erstatning for yderligere tab vil i praksis blive opgjort 
med udgangspunkt i, hvad der skulle have været betalt til 
Copydan, såfremt blankmediereglerne var blevet korrekt 
opfyldt og blankmedievederlaget afregnet til Copydan.

Straf

Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser 
af bestemmelserne om anmeldelse, afgivelse af 
oplysninger til Copydan og pligten til at føre og opbevare 
regnskaber kan straffes med bøde i henhold til Loven. 

Herudover indeholder bekendtgørelsen, som vil blive 
udstedt i henhold til det foreliggende udkast hertil, en 
selvstændig bestemmelse om bødestraf vedrørende 
forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af en 
række bestemmelser i bekendtgørelsen.

Endelig vil overtrædelser under skærpende 
omstændigheder kunne være omfattet af straffeloven.

* * *

Denne artikel udgør ikke og kan ikke erstatte individuel 
juridisk rådgivning.
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✆ +45 61 91 52 22
 aca@dahllaw.dk

Tim Krarup Nielsen
Advokat/Partner

✆ +45 61 91 51 05
 tim@dahllaw.dk

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte 
vores specialister.
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