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Lagutskottets betänkande 
2005/06:LU3  

 
 
 

Ändring i upphovsrättslagen  

   

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

Upphovsrättslagen 
Riksdagen antar av utskottet i bilagan framlagt förslag till lag om ändring i 
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  

 
 

Stockholm den 11 oktober 2005 

På lagutskottets vägnar 
 
 

Inger René  

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger René (m), Marianne 
Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Jan Ertsborn (fp), Christina Nenes (s), 
Hillevi Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria 
Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s), Martin Andreasson 
(fp), Viviann Gerdin (c), Henrik von Sydow (m), Pia Nilsson (s) och Johan 
Löfstrand (s). 
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Utskottets överväganden 

Våren 2005 beslutade riksdagen ändringar i bl.a. lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk – upphovsrättslagen (prop. 
2004/05:110, bet. LU27, rskr. 247). Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 
2005. 

Genom riksdagsbeslutet kom 49 a § upphovsrättslagen att få ett ofullstän-
digt innehåll på grund av att en hänvisning till en ny föreslagen paragraf, 
20 a §, inte fanns med i regeringens lagförslag till ändring av 49 a § fjärde 
stycket. 

Det är angeläget att felaktigheten snarast möjligt rättas till. Utskottet lägger 
därför på eget initiativ fram ett förslag till justering av upphovsrättslagen i 
enlighet med vad som framgår av bilagan till betänkandet. 
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BILAGA 

Utskottets lagförslag 

Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

 
Härigenom föreskrivs att 49 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litte-

rära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

49 a §1 
Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa 

exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller 
oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken 
teknik som utnyttjas. 

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett för-
farande som är jämförligt med fotografi. 

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år 
då bilden framställdes. 

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde 
styckena, 3, 7–9, 11 och 11 a §§, 
12 § första och fjärde styckena, 16–
20 och 23 §§, 24 § första stycket, 25–
26 b, 26 e, 26 j–28, 31–38, 41, 42, 
42 a–42 f och 50–52 §§ skall tilläm-
pas på bilder som avses i denna 
paragraf. Är en sådan bild föremål 
för upphovsrätt, får denna rätt också 
göras gällande. 

Bestämmelserna i 2 § andra–fjärde 
styckena, 3, 7–9, 11 och 11 a §§, 
12 § första och fjärde styckena, 16–
20 a och 23 §§, 24 § första stycket, 
25–26 b, 26 e, 26 j–28, 31–38, 41, 
42, 42 a–42 f och 50–52 §§ skall 
tillämpas på bilder som avses i denna 
paragraf. Är en sådan bild föremål 
för upphovsrätt, får denna rätt också 
göras gällande. 

____________ 
Denna lag träder i kraft den 1 december 2005. 
 
 
 

 
1 Senaste lydelse 2005:359. 

Elanders Gotab, Stockholm  2005 
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