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Riktlinjer för förebyggande av olovlig kopiering vid LTU 
 
Bakgrund 

Möjligheterna att kopiera och skriva ut upphovsrättsligt skyddade verk är starkt begränsad i 
upphovsrättslagen. För att i någon mån tillmötesgå lärarnas kopieringsbehov och underlätta 
deras yrkesutövning har staten träffat ett ramavtal om kopiering med upphovsrättsinnehavarnas 
organisationer genom Bonus Presskopia – nedan kallat Kopieringsavtalet. Alla lärare vid de 
universitet och högskolor som tecknat avtalet har rätt att för sin undervisning kopiera och 
skriva ut ett begränsat antal sidor för att komplettera den obligatoriska förlagsutgivna 
kurslitteraturen. Avtalet reglerar även förutsättningarna för bl a kopiering av notmaterial, 
diabilder samt utskrift av digitalt material. 

Luleå tekniska universitet har anslutit sig till ramavtalet – ”Avtal om kopiering inom 
högskoleområdet” – med vidhängande allmänna avtalsvillkor. Avtalet gäller för sådan 
högskoleutbildning som omfattas av högskolelagen samt för uppdragsutbildning och intern 
fortbildning av högskolans personal.  

För att i begränsad omfattning få kopiera upphovsrättsligt skyddat material inom ramen för 
universitetets övriga interna verksamhet – dvs sådan verksamhet som inte faller inom ramen för 
universitetets utbildningsverksamhet – har universitetet tecknat ett särskilt licensavtal med 
Bonus Presskopia, ”Allmänna licensvillkor för fotokopiering av upphovsrättsligt 
skyddade verk för information inom verksamheten”.  

Universitetet är skyldigt att se till att universitetets personal är informerad om innehållet i 
Kopieringsavtalet och de Allmänna licensvillkoren samt att ha utvecklat rutiner för att 
förhindra att olovlig kopiering sker. Med anledning av detta fastställes riktlinjer enligt nedan: 

1. Information  
 
• Universitetets Learning Resource Center – LRC – ska tillse att uppdaterad webbaserad 

information som behandlar upphovsrättsliga frågor samt hur tillåten kopiering enligt 
Kopieringsavtalet och de Allmänna licensvillkoren ska ske, finns tillgänglig på universitetets 
webbplats. 

 
• Prefekter och övriga chefer ska tillse att all berörd personal kontinuerligt uppdateras i 

upphovsrättliga frågor samt informeras om innehållet i gällande Kopieringsavtal och de 
Allmänna licensvillkoren samt att erforderligt informationsmaterial i sådana finns tillgängligt 
på lämpliga ställen på respektive arbetsställe. 
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• Alla nyanställda, nytillträdda prefekter och utbildningsledare eller motsvarande ska i 
samband med introduktionsutbildningar orienteras i upphovsrättliga frågor samt informeras 
om innehållet i gällande Kopieringsavtal och de Allmänna licensvillkoren. 

 
2. Kopiering utöver Kopieringsavtalet eller de Allmänna licensvillkoren 
 
Kopiering utöver vad Upphovsrättslagen, Kopieringsavtalet eller de Allmänna licensvillkoren 
medger får endast ske efter tillstånd av rättsinnehavaren. Förfrågan/ansökan om sådant tillstånd 
kan ställas till upphovsmännen och/eller det förlag som gett ut verket.  
 
• Vid all kopiering utöver vad Kopieringsavtalet eller de Allmänna licensvillkoren medger, 

ska särskilt tillstånd från berörd rättighetsinnehavare inhämtas. 
 
• Ansökan om tillstånd samt beviljat tillstånd respektive nekat tillstånd ska diarieföras.  
 
3. Uppföljning och intern kontroll 
 
• Det ankommer på prefekter och övriga berörda chefer att tillse att Upphovsrättslagens, 

Kopieringsavtalets och de Allmänna licensvillkorens regler följs.  
 
• Det ankommer på LRC att utöva tillsyn över sådant material som publiceras på 

universitetets lärplattform. 
 
• Vid upprättande, revidering samt inför beslut om fastställande av kursplaner med 

vidhängande litteraturförteckning ska särskilt bevakas att det kursmaterial som avses 
användas uppfyller Kopieringsavtalets krav. I den mån kopiering utöver vad som 
Kopieringsavtalet tillåter är påkallat så ska kontroll att nödvändiga tillstånd inhämtats ske. 

 
• Vid all kopiering utöver vad Kopieringsavtalet eller de Allmänna licensvillkoren tillåter ska 

kopia på beviljat kopieringstillstånd från förlag och eventuella andra rättighetsinnehavare 
företes. Kopia av tillståndet ska ingå i det kopierade materialet. Tillståndet får inte användas 
för fler kopior än vad tillståndet anger.  

 
• Administrativ personal som handhar kopiering av upphovsrättsligt skyddat material ska inte 

utföra kopiering av sådant material utöver vad som är tillåtet enligt Kopieringsavtalet eller 
de Allmänna licensvillkoren, om beviljat kopieringstillstånd inte företes.  
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