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Remiss av betänkandet SOU 2022:20 - 
Privatkopieringsersättningen i framtiden  

 
Sveriges Television (SVT) har inbjudits att inkomma med remissvar på rubricerat 
betänkande. 
 
SVT har inga synpunkter på utredningens förslag och ser positivt på den föreslagna 
moderniseringen av systemet för privatkopieringsersättning.  
 
SVT tillstyrker och välkomnar förslaget att rätten till ersättning vid privatkopiering 
också ska omfatta radio- och tv-företags närstående rätt till sina utsändningar. 
 
När det gäller frågan om off line-kopiering som behandlas i utredningen vill SVT 
framföra följande.  
 
Offline-kopiering betraktat som privatkopiering skiljer sig från annan typ av 
privatkopiering i den meningen att sådan kopiering måste möjliggöras av den som 
tillhandahåller innehållet. SVT delar utredningens slutsats att offline-kopiering utgör 
privatkopiering och menar att sådan kopiering därmed inte bör kunna hindras av 
rättighetshavaren. Även om det ytterst är EU-domstolen som har att ta ställning till om 
offline-kopiering ska betraktas som privatkopiering, efterlyser SVT ett tydligt 
ställningstagande från den svenske lagstiftaren i den frågan.  
 
I den mån offline-kopiering är reglerad i avtal bör den hållas utanför 
ersättningssystemet för att undvika dubbelersättning. Mot bakgrund av utredningens 
resonemang kring avtalat tillhandahållande av möjlighet till offline-kopiering, 
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konstaterar SVT att streamingtjänster som inte har träffat avtal som reglerar offline-
kopiering, kommer att kunna hänvisa till privatkopieringsersättningssystemet i de fall 
möjlighet till offline-kopiering tillhandahålls.  
 
Det kommer därmed att ankomma på den myndighet som ska fastställa vilka 
ersättningsnivåer som ska gälla, att väga in även sådan offline-kopiering som inte 
tillhandahålls med stöd av avtal. Värdet av sådan offline-kopiering bör, i de fall där 
själva tillgängliggörandet i streamingtjänsten licensieras och betalas för, kunna anses 
vara lågt. Offline-kopieringen utgör i sådana fall endast en kompletterande funktion i 
förhållande till innehåll som redan med stöd av en licens tillgängliggörs och kan 
konsumeras genom streaming. Rättighetshavarens förfång torde därmed vara 
begränsat, vilket utredningen också tar höjd för.  

 
Slutligen bedömer SVT att relationen mellan förekomsten av offline-kopiering och 
annan privatkopiering är något annorlunda än den utredningen konstaterar. 
Förekomsten av offline-kopiering står sannolikt - eller kommer att stå - för en större 
andel av den totala privatkopieringen som sker i Sverige.  
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