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Høring over udkast til lovforslag om ændring af ophavsretsloven 

(gennemførelse af Marrakeshdirektivet mv.)  

 

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret1. 

Lovforslaget gennemfører Marrakeshdirektivet i dansk ret2, der har til formål at sikre 

personer med syns- eller læsehandicap bredere adgang til litteratur. Såfremt der er 

behov for, at lovforslaget præsenteres i specifikke tilgængelige formater, kan Nota 

kontaktes på info@nota.dk.  

 

Lovforslaget indeholder bl.a.: 

 En indskrænkning af ophavsretten, der betyder, at en person med syns- eller 

læsehandicap, en person, der handler på dennes vegne, eller en bemyndiget enhed 

må fremstille et tilgængeligt format af bøger mv. De bemyndigede enheder må 

endvidere overføre et tilgængeligt format, stille det til rådighed, sprede det eller 

udlåne det til en person med syns- og læsehandicap eller en anden bemyndiget 

enhed. Disse regler kan ikke tilsidesættes ved aftale. 

 En regel om, at der skal betales kompensation til rettighedshaverne, når 

bemyndigede enheder, der er etableret i Danmark, anvender ovennævnte regler. 

Der skal ikke betales kompensation, når skaden for en rettighedshaver er minimal. 

Ligeledes lægges der op til, at der ikke skal betales kompensation, når der 

fremstilles formater i punktskrift eller i andre formater, der normalt kun anvendes 

af en mindre gruppe personer med syns- eller læsehandicap, eller når sådanne 

tilgængelige formater overføres, stilles til rådighed, spredes eller udlånes af de 

bemyndigede enheder. Tvister herom kan forelægges for Ophavsretslicensnævnet. 

 En række forpligtelser for bemyndigede enheder, der er etableret i Danmark, når 

disse eksporterer eller importerer tilgængelige formater.  

 En videreførelse af de nuværende regler for syns- og hørehandicappede, som ikke 

berøres af Marrakeshdirektivet. 

 

                                                      
1 Bekendtgørelse af lov om ophavsret (LBK nr. 1144 af 23., oktober 2014) med de ændringer som følger af lov om kollektiv 

forvaltning af ophavsret (L 321 af 5. april 2016) 
2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/1564 af 13. september 2017 om visse tilladte former for 

anvendelse af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og beslægtede rettigheder, til gavn for 

personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap, og om ændring af direktiv 2001/29/EF 

om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet 
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Side 2 

Lovforslaget supplerer Marrakeshforordningen3, der regulerer import og eksport af 

tilgængelige værker mellem EU’s medlemsstater og tredjelande. Ovennævnte regler om 

kompensation finder også anvendelse på eksport i medfør af denne forordning.  

 

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft d. 11. oktober 2018. 

 

Eventuelle bemærkninger skal være Kulturministeriet i hænde senest 

 

Tirsdag d. 13. marts 2018 

 

Bemærkningerne skal sendes til lln@kum.dk og ntv@kum.dk. Eventuelle spørgsmål til 

høringen kan sendes til Lasse Lau Nielsen på lln@kum.dk eller Nicky Valbjørn 

Trebbien på ntv@kum.dk.   

 

 

 

                                                      
3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1563 af 13. september 2017 om grænseoverskridende 

udveksling mellem Unionen og tredjelande af visse værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret og 

beslægtede rettigheder, i tilgængeligt format til gavn for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har 

et læsehandicap 
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