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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av 
upphovsrätt 

Utfärdad den 8 december 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:977) om 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt 

dels att 1 kap. 3 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 2 a §, av följande lydelse. 

1 kap. 
3 §    Om en organisation som inte är en kollektiv förvaltningsorganisation 
ingår avtal som anges i 42 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära 
och konstnärliga verk eller kräver in ersättning enligt 26 m, 26 p eller 45 b § 
eller 47 § tredje stycket samma lag, ska det som gäller för en kollektiv 
förvaltningsorganisation enligt 4 kap. 3 §, 5 kap. 5 § första stycket 1–4 och 
andra stycket 1 och 2 och 9 § första stycket, 7–9 kap., 10 kap. 1–4 och 8 §§ 
och 11 kap. 12 § första stycket denna lag gälla för den verksamheten. 

10 kap. 
2 a §    En kollektiv förvaltningsorganisation ska tillhandahålla rättighets-
havare information om  

1. organisationens möjligheter att ingå avtal med stöd 3 a kap. lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om de 
avtal som ingås av organisationen enligt de bestämmelserna, och 

2. möjligheterna för rättighetshavare som inte företräds av organisationen
att meddela förbud mot användning som annars omfattas av sådana avtal. 

Informationen ska tillhandahållas under en rimlig tid innan verk och andra 
skyddade prestationer utnyttjas med stöd av avtal som avses i första stycket 
och under den tid utnyttjandet pågår. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Äldre bestämmelser gäller för avtal som ingåtts före ikraftträdandet.

1 Prop. 2021/22:278, bet. 2022/23:NU6, rskr. 2022/23:41. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt 
och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG 
och 2001/29/EG, i den ursprungliga lydelsen. 
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På regeringens vägnar 

CARL-OSKAR BOHLIN 
Anders Olin 
(Justitiedepartementet) 
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