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Hvad er Value Gap og hvorfor er det  
svært at tjene penge på YouTube? 
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Indtægter fra streaming udgør 
71,3 % af de danske musik-
selskabers omsætning i 2015 
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Musikselskaberne omsatte for 
323 mio. kr. på streaming i 2015 
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53 % af danskerne i alderen 16-
70 år benyttede i 2015 en 

streamingtjeneste til musik.  
 

Af dem benyttede 50 % 
YouTube.  
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Streamingindtægter DK (kr.) 
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I Norge er musikselskabernes 
indtægter fra vinyl langt højere 
end indtægterne fra YouTube. 

 
Vinyl: 26,1 mio. norske kr. 

YouTube: 10,3 mio. norske kr. 
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Det internationale billede 
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Artister står sammen 

Ikke kun musikselskaberne der presser 
på… 
 
Mere end 1100 artister fra 28 lande har 
sendt et brev til EU-Kommissionen, 
hvor de beder dem skride til handling 
og sikre fair betaling. 



Juraen 
• Almindelige musiktjenester spørger først om lov. 

 
• Brugergenererede tjenester 

 
• Tilrådighedsstillelse  ? 
 
• Medvirken ? 

 
• Hvis ansvar – er der så en ansvarsfritagelse ?  

 
 



Tilrådighedsstillelse 
• Offentlig fremførelse (tilrådighedsstillelse – on demand): Making available. 

 
• Brugeren – aktiv 
• Hosting tjenesten – passiv ? 

 
• Infosoc-direktivet betragtning (27): ”Den blotte tilrådighedsstillelse af fysiske 

faciliteter, der muliggør eller bevirker overføring, udgør dog ikke i sig selv 
overføring i henhold til dette direktiv.” 
 

• Nyt publikum? 
 
• Debatteres heftigt. 
 



Tilrådighedsstillelse 
 

• Retspraksis 
• Ingen praksis fra EU-domstolen 
• Praksis fra enkelte lande (4 afgørelser fra Tyskland, 1 Frankrig, 1 Spanien, 5 

fra Italien) 
 

• Tyskland: YouTube ikke tilrådighedsstilllese (ikke aktiv nok) 
• Italien: Megavideo ansvarlig i form af tilrådighedsstillelse (vedrørte reelt 

manglende efterlevelse af notice and take downs beskeder) 
• Spanien: Ikke ansvar for tilrådighedsstillelse. 
• Frankrig: Ikke ansvar for tilrådighedsstillese. 

 
 



Medvirkensansvar ? 

 



E-handelsloven 
• Direktivet er fra juni 2000. 
• Loven er fra april 2002.  
• YouTube er fra 2005. 

 
• E-handelsloven indeholder en række 

ansvarsfritagelser for mellemmænd på 
internettet. Kun relevant hvis YouTube kan ifalde 
et ansvar. 
 



E-handelsloven 
• Oplagring (hosting) - § 16 

 
• En tjenesteyder er ikke ansvarlig for oplagring af information, når oplagringen sker 

på anmodning af en tjenestemodtager (f.eks. en bruger), der har leveret 
informationen, og hvis tjenesteyderen opfylder tre betingelser: 

 
1) ikke har kendskab til den ulovlige eller skadevoldende aktivitet eller information 
 (ansvarsfrihed for straf) 
2) og, for så vidt angår erstatningskrav, ikke har kendskab til forhold eller 
 omstændigheder, hvoraf den skadevoldende aktivitet eller information fremgår, 
 eller (ansvarsfrihed for erstatningskrav) 
3) fra det tidspunkt, hvor tjenesteyderen får et kendskab som nævnt ovenfor, straks 
 tager skridt til at fjerne informationen eller hindre adgangen til den. 

 
 
 



E-handelsloven 

• Betragtning 42 

• Mellemmanden skal være teknisk, automatisk 
og passiv. 

• Hvilke tjenester har man tænkt på? 



Kan YouTube påberåbe sig ansvarsfritagelsen i e-handelsloven ? 

• Er der overhovedet en ansvarsfritagelse 
erstatningsretligt? 

 
• Kun fri for erstatningsansvar hvis YouTube ”ikke har 

kendskab til forhold eller omstændigheder, hvoraf den 
skadevoldende aktivitet eller information fremgår”.  

 
• Svarer reelt til den almindelige culparegel (se 

lovbemærkninger) 



Kan YouTube påberåbe sig ansvarsfritagelsen i e-handelsloven ? 

• Viden ? 
– Notice and take downs  
– Andre omstændigheder? 

 
• Er YouTube teknisk, automatisk og passiv ? 

– Reklamer 
– Promovering 
– Egentlig indholdstjeneste 

 



Retspraksis 
• Ingen praksis fra EU-domstolen om brugergenerede tjenester 
• Tyskland: YouTube aktiv og opererer udenfor safe habours. 
• Italien: Forskellige sager. YouTube/Dailymotion – lader det stå åbent 

(skal sikre stay down uanset hvad). I sag om Megaupload fastslog 
domstol, at Megaupload var for aktiv til at påberåbe sig safe 
harbour. 

• Spanien: YouTube kunne påberåbe sig safe harbour beskyttelse.  
• Frankrig: Dailymotion kunne påberåbe sig safe harbour beskyttelse.  

 
 



Konklusion og perspektiver: 

• Direkte ansvar (men debatteres) 

• Tvivlsomt om ansvarsfritagelse 

• Hvad kan forbedres? 

• Hvad er potentialet? 

 

 

 




