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Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt   

AIPPI Sverige har tagit del av promemorian med utkast till lagrådsremiss avseende 
förstärkt följerätt, och föreningen önskar framföra följande.  

Sammanfattning 

AIPPI Sverige har ingen erinran mot förslaget i lagrådsremissen och väljer att nedan 
begränsa sitt yttrande till utvalda delar där AIPPI Sverige anser det nödvändigt att 
ytterligare redogöra för sin bedömning.  

Utvidgad redovisningsskyldighet 

AIPPI Sverige tillstryker förslaget att redovisningsskyldigheten bör utvidgas till att gälla även 
vid försäljning som ger upphov till att följdersättning inte har skett. I denna del delar AIPPI 
Sverige bedömningen att berörd kollektiv förvaltningsorganisation på ett mer effektivt sätt 
kan säkerställa att följdersättningen utbetalas. Dock vill AIPPI Sverige, likt SKAF, framhålla 
att det är viktigt att redovisningen sker på ett summariskt och enkelt sätt, framförallt 
beträffande nollredovisningar.  

Ingen förändring av nedre beloppsgränsen 

AIPPI Sverige delar synen att det är motiverat att hålla de administrativa kostnaderna nere 
vid redovisning av följdersättningen. Dock värnar AIPPI Sverige om den enskilde 
upphovsmannens rätt till ersättning för sitt skapade, en intäkt som, enligt utredningens 
bedömning, skulle minska om beloppsgränsen höjdes. Enligt AIPPI Sverige väger denna 
rätt tyngre än intresset att hålla de administrativa kostandena nere. AIPPI Sverige delar 
därför lagrådets bedömning att det saknas tillräckliga skäl för att höja nedre 
beloppsgränsen. I stället anser AIPPI Sverige att det bör finnas möjligheter att ytterligare 
förenkla redovisningsförfarandet och på så sätt sänka de administrativa kostnaderna.  
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Inga skäl att införa rätt för organisationer att få ut handlingar  

Att ge organisationer en särskild rätt att få ut handlingar skulle ge relativt långtgående 
befogenheter för den berörda organisationen, eftersom rättegångsbalkens regler om 
materiell edition skulle bli tillämpliga. AIPPI Sverige delar i stället lagrådets bedömning att 
den möjlighet som finns i rättegångsbalken om processuell edition bör vara tillräcklig när 
organisationer har behov att få ta del av verifikationer och andra handlingar som är 
nödvändiga för att kontrollera om följdersättningen betalats i föreskriven ordning. 

Ingen straffsanktionering av redovisningsskyldigheten   

AIPPI Sveriges uppfattning är att övriga förslag till ändringar av följerättsbestämmelser är 
tillräckliga för att tillvarata författarnas rätt till ersättning. Vidare noteras att de 
straffbestämmelser som finns i andra nordiska länder inte tycks ha kommit till användning i 
dessa länder, vilket är ytterligare ett argument för att inte införa sådana bestämmelser i 
svensk upphovsrätt. Men om de föreslagna ändringarna inte leder till ökad redovisning 
delar AIPPI Sverige Bildupphovsrätts uppfattning att det kan finnas anledning att utreda 
frågan närmare.  

***  

Detta remissvar har utarbetats av jur. kand. Johan Gerhardsson, gruppledare för AIPPI 
Sveriges fokusgrupp upphovsrätt. Det har kommunicerats inom AIPPI Sveriges styrelse och 
expedieras av AIPPI Sveriges sekreterare, advokat David Leffler.  
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Sanna Wolk   David Leffler  

Ordförande    Sekreterare 
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AIPPI Sverige främjar intresset för och kunskapen om såväl det nationella som 
internationella immaterialrättsskyddet. Det sker bl.a. genom dokumentation, 
seminarier och konferenser samt genom att fungera som remissinstans. Genom AIPPI 
Sveriges verksamhet bidrar vi till en ändamålsenlig och enhetlig utveckling av 
lagstiftning och rättstillämpning på området, såväl i Sverige som på det internationella 
planet. 
 
AIPPI Sverige är en del av den internationella föreningen the International Association 
for the Protection of Intellectual Property (AIPPI). 

 


