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Remiss av betänkande av utredningen om 
privatkopieringsersättning: 
Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 
2022:20) 
 
Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi 
arbetar med att möjliggöra nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för 
att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Vi har ett samlat ansvar för 
immaterialrätt och för att innovationer ges skydd som patent, design- och 
varumärke.  
 
PRV vill öka kunskapen om, och förståelsen för, värdet av immateriella 
tillgångar. Vi vill få företagare, kreatörer och innovatörer att hantera dem på 
bästa sätt för att förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt på ett hållbart 
sätt.  
 

Sammanfattning 

PRV tillstyrker huvuddragen i utredningens övergripande mål att ett svenskt 
system för privatkopieringsersättning ska utformas på ett sätt som säkrar en 
teknikneutral och flexibel lagstiftning på området. PRV tillstyrker utredningens 
förslag om att privatkopieringsersättningen även fortsättningsvis ska utformas 
som en avgiftsordning. 

PRV tillstyrker även utredningens förslag om att bredda ersättningsordningen så 
att samtliga rättighetshavare vars skyddade verk har privatkopierats på ett 
sådant sätt att det påverkar dem ekonomiskt har rätt till rimlig ersättning.    

PRV anser att förslaget om att inrätta en nämnd, där inbegripet nämndens 
uppbyggnad och roll, bör utredas ytterligare.  

PRV utvecklar sitt ställningstagande nedan. 
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Utredningens förslag om att bibehålla en avgiftsordning 

PRV tillstyrker utredningens förslag om att bibehålla ett system som är baserat 
på en avgiftsordning, framför allt med hänvisning till majoriteten av de 
ordningar som idag finns inom EU.  

Utredningens förslag avseende nämndmyndighetens 
arbete och administration bör utredas ytterligare 

Värdmyndighetens arbete och roll, både vad gäller expertis inom området och 
administration, bör utredas ytterligare.  

Värdmyndighetens finansiering bör ökas för de kostnader som de administrativa 
uppgifterna med största sannolikhet kommer att innebära. 

PRV:s lämplighet som värdmyndighet 
 
En tydligare utredning angående nämndens uppbyggnad och relation till PRV 
vore önskvärt. 
 
PRV:s lämplighet som värdmyndighet är beroende av hur involverade PRV som 
värdmyndighet förväntas vara gentemot nämnden. I det fall det rör sig om en 
självständig nämnd som endast nyttjar PRV:s lokaler utnyttjas inte PRV:s 
”upparbetade kunskap” inom hela det immaterialrättsliga området. Då saknas 
även en explicit motivering till varför PRV är lämplig värdmyndighet.  
 
PRV vill ta tillfället i akt och påpeka att myndighetens befintliga anslag 
minskats samtidigt som PRV:s uppdrag föreslagits öka i ett flertal utredningar. I 
det fall värdmyndigheten förväntas bistå med ytterligare tjänster som 
tillhandahållande av diarium, arkiv, publicering av beslut samt information på 
hemsida bör värdmyndighetens nuvarande anslag utredas ytterligare. 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck efter 
föredragning av jurist Sofie Grettve von Rosen. Vid ärendets slutliga beredning 
har även chefsjurist Magnus Ahlgren, juristchef på Design- och 
Varumärkesavdelningen Åsa Collett, chef på Design- och 
Varumärkesavdelningen Patrik Rönnquist, marknadschef Margareta Ternell 
samt chef för avdelningen för digitalisering och utveckling Maziar Soltani 
deltagit.  
 
 
 
 
 
Peter Strömbäck 
 
 
 
 
Sofie Grettve von Rosen 
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