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9. september 2021 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret (Revision af 

blankmedieordningen) 

 

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne 

indgik den 10. februar 2021 Aftale om en ny, moderniseret blankmedieordning.1 

 

Aftalepartierne er enige om, at vederlagsordningen for eksemplarfremstilling til privat 

brug - i daglig tale kaldet blankmedieordningen - skal moderniseres i lyset af den 

teknologiske udvikling og danskernes privatkopieringsadfærd.  

Lovforslaget har til formål at udmønte den politiske aftale. Med lovforslaget foreslås det 

bl.a. 

 at de af ordningen omfattede lagringsmedier udvides og afgiftspålægges, 

 at lagringsmedier erhvervet fra udenlandske virksomheder til privat brug 

inddrages i ordningen,  

 at den statslige medfinansiering af vederlagsordningen i form af dvd-

kompensationen afskaffes, og  

 at der indføres regler om en løbende revision af ordningen.  

 

Lovforslaget påtænkes fremsat for Folketinget i november 2021 mhp. ikrafttrædelse 

den 1. januar 2022. Med dette høringsbrev sendes lovforslaget i offentlig høring. Der 

vedlægges lovudkast og høringsliste.  

 

Kulturministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovudkastet senest den 

7. oktober 2021 kl. 12.  

 

Høringssvar bedes sendt til jlpe@kum.dk og kum@kum.dk med henvisning til ”Høring 

over lovudkast – ændring af lov om ophavsret (Revision af blankmedieordningen)”.  

 

Eventuelle spørgsmål til lovudkastet kan rettes til Jacob Pedersen på tlf. 41 39 38 12. 

                                                      
1 https://kum.dk/fileadmin/_kum/1_Nyheder_og_presse/2021/Aftale_om_en_ny__moderniseret_blankmedieordning.pdf. 

Aftalepartierne indgik en tillægsaftale af 7. september 2021. Det følger af denne, at aftalepartierne er enige om at foretage en 

ændring til aftalen for så vidt angår inddragelse af lagringsmedier, der som led i ansættelsesforhold stilles helt eller delvist 

til rådighed til privat brug for medarbejdere (arbejdsgiverbetalt udstyr). Aftalepartierne er enige om, at inddragelse af 

arbejdsgiverbetalt udstyr i ordningen udskydes med et år.  
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