
 2022-09-22 1(2) 

 

Svensk Handel Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm 
Telefon 010 47 185 00 

info@svenskhandel.se 
svenskhandel.se 

 

 Justitiedepartementet 
Enheten för immaterialrätt och 
transporträtt 
103 33 STOCKHOLM 
 
ju.remissvar@regeringskansliet.se 
ju.L3@regeringskansliet.se 

Remissyttrande 

Privatkopieringsersättning i framtiden SOU 2022:20  
 

Er ref: Ju 2022/01441 

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, 
medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen 
anföra följande: 

Allmänna synpunkter 

Svensk Handel tackar för möjligheten att lämna synpunkter på utredningen SOU 2022:20 
Privatkopieringsersättningen i framtiden och vill med anledning av detta lämna följande 
kommentarer.  

Svensk Handel anser att utredningens förslag innebär förbättringar och nödvändiga reformer då 
nuvarande system inte har fungerat tillfredsställande. Det är viktigt att ett system skapas som 
gör att privatkopieringsersättningen kan anpassas utifrån gällande privatkopieringsbeteende 
samt den tekniska, ekonomiska och rättsliga utvecklingen på området, vilket minskar risken för 
motsättningar och diskussioner mellan marknadens aktörer. 

Synpunkter på utredningens förslag 

 
Enligt förslaget ska Privatkopieringsnämnden ges befogenhet att inom vissa ramar bestämma 
storleken på ersättningen och även vilka anordningar som ska omfattas av 
ersättningsskyldigheten.  
Svensk Handel vill betona vikten av att det fortsatta lagstiftningsarbetet säkerställer att den 
ordning som ska gälla är förenlig med regeringsformen.  
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Utredningen föreslår även att myndighetens beslut inte ska kunna överklagas.  
Svensk Handel vill påpeka att ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det väsentligt att 
förvaltningsbeslut med omfattande ekonomiska verkningar för juridiska personer kan 
överklagas och bli föremål för domstolsprövning.  
 
För det fall att besluten inte ska kunna överklagas, så anser Svensk Handel att näringsidkarnas 
rätt till kommunikation, rätten att bli hörd enligt 25 § förvaltningslagen/artikel 41 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och rätten till partsinsyn i 10 § 
förvaltningslagen/artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 
måste beaktas av myndigheten. Berörda näringsidkare eller dess organisationsföreträdare ska 
av myndigheten ges partsställning inför myndigheten. Dessutom ska näringsidkarna ges 
tillräcklig med tid för att exempelvis utföra egna undersökningar respektive yttra sig inför 
myndigheten.  

Svensk Handel ställer sig bakom remissvaret som Svenskt Näringsliv har lämnat in.   
 
Detta yttrande har beslutats av tf. avdelningschef för Näringspolitik Stefan Kvarfordt. 
Föredragande har varit näringspolitiska experten Jolanda Girzl.  

 

SVENSK HANDEL 

 

Stefan Kvarfordt 

Jolanda Girzl 
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