
 

    

BLF:s principer enligt lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt  
 
Årsmötet ska besluta om allmänna principerna enlig 5 kap 5 § lag om kollektiv förvaltning av 
upphovsrätt. (2016:977) 

5:5 Allmänna principer  

1. Allmänna principer för fördelning av ersättningar inkasserade från Bonus 
Copyright Access  

Fördelning ska ske individuellt. Då det saknas underlag för att identifiera 
rättighetshavare vars verk faktiskt använts fördelas ersättningarna enligt 
analogimodell, nedan. Fördelningen ska ske likvärdigt till rättighetshavare som är 
medlem och rättighetshavare som inte är medlem i berörd organisation. 
Som underlag för fördelningen används de statistiska undersökningar som löpande 
utförs av Bonus Copyright Access Fördelning sker efter rapport av rättighetshavare 
som har bild publicerade i bok inom områdena skönlitteratur, facklitteratur och 
läromedel som utgivits under något av de fem föregående kalenderåren eller har bild 
publicerad i dagspress eller tidskrift som utkommer med minst fyra nummer per år och 
som utgivits under föregående kalenderår.  
 
Fördelningen ska ske enligt det regelverk för Individuell Reprografiersättning, IR, som 
återfinns på www.bildupphovsratt.se  

2. Allmänna principer för avdrag från rättighetsintäkter och inkomster från 
investeringar av sådana intäkter 

Allmänna principer för avdrag för förvaltningsavgifter 
Avdrag får göras för organisationens faktiska kostnader för förvaltningen av 
rättighetsintäkterna nämligen kostnader för att förvalta och inkassera och fördela 
ersättningar med därtill hörande åtgärder. Avdrag för förvaltningsavgifter får inte 
överstiga organisationens befogade och dokumenterade kostnader för förvaltningen. 

Allmänna principer för avdrag som inte är förvaltningsavgifter  
Avdrag får göras om det bedöms vara ekonomiskt oförsvarligt eller praktiskt omöjligt 
att fördela rättighetsintäkterna individuellt.  
 

http://www.bildupphovsratt.se


Avdrag från rättighetsintäkt för användning i organisationens verksamhet ska ha ett 
tydligt samband till en tjänst som organisationen tillhandahåller rättighetshavarna. 
Avdrag från rättighetsintäkter får göras endast om tjänsten erbjuds på likvärdiga 
villkor till rättighetshavare som är medlem och rättighetshavare som inte är medlem i 
berörd organisation. Avsteg från principen kan i vissa fall göras i förhållande till 
rättighetshavare som inte varit med och finansierat intäkten.  
 
Avdrag från rättighetsintäkter ska vara rimliga i förhållande till de tjänster som 
organisationen tillhandahåller rättighetshavarna och de ska bestämmas på sakliga 
grunder.  
 
Principer för avdrag från inkomster från investering av rättighetsintäkter  
Avdrag för göras för förvaltningsavgifter samt för sociala- eller kulturella ändamål 
eller i utbildningssyfte enligt samma principer som gäller för avdrag från 
rättighetsintäkter. 

3. Allmänna principer för användning av medel som inte kan fördelas  

Sedan tre år förflutit från utgången av inkasseringsåret får medel, som inte kan fördelas 
individuellt på grund av rättighetshavaren är okänd eller inte kan lokaliseras och 
rättighetshavaren efterforskats enligt vid varje tid gällande manual för eftersökning av 
rättighetshavare samt övriga förutsättningar enligt 6 och 7 §§ Lag (2016:977) om 
kollektiv förvaltning av upphovsrätt uppfyllts, användas för sociala och kulturella 
ändamål eller i utbildningssyfte.  

4. Stämmans beslut om användning av medel som inte kan fördelas  
Beslutet är inte aktuellt eftersom några sådana medel inte finns vid årets stämma. 
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