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Abstract 
The purpose of this thesis is to valuate the impact 3D printing may have on our current society with 

both a legal aspect and an economic analysis.  

3D printing has in the last 5 years been under a significant technological development where 

printing has become far more efficient. Ceased patents have created a significant price reduction in 

personal 3D printers, which has made 3D printers accessible for a wider section of the population.  

Due to this development, it is relevant to evaluate the effect 3D printing and how it will impact the 

society. This thesis will focus on the European InfoSoc-directive to deduce how current legislation 

should apply on legal copyright issues, that could occur with 3D printing. 

The economic aspect of this thesis will measure the impact 3D printing technology on the current 

production market. The focus will be on the impact 3D printing can have on traditional production, 

in terms of lower cost followed with 3D printing. The notable reduction of costs will enable private 

people to enter the production market. Transaction costs could be drastically reduced by 3D 

printing, because the transaction between seller and buyer will be digitalized. The impact 3D 

printing can enforce could change the market structure towards a perfect competition market.  

The integrated section will combine the deduced information that has been analysed by the law and 

economic theories, with the purpose of an assessment of the InfoSoc-directive and how it can 

improve so that society can achieve optimal economic growth from 3D-printing technology. 
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Kapitel 1: Introduktion til afhandlingen 

1.1 Indledning 

I 2011 købte Thomas Valenty en MakerBot 3D-printer, med det formål at udforske den nye teknologi 

og benytte den på hobbybasis. For at teste hvad maskinen kunne, fremstillede han en 3D CAD-

tegning af kendte Warhammer figurer, med henblik på at printe den til sin bror.1 Uden at tænke 

videre over dét, uploadede han tegningen til Thingiverse.com, som er en af de største online 

fildelingstjenester til 3D-printere, hvorefter andre fans begyndte at printe, ud fra CAD-filen. Ikke 

lang tid efter, modtog Thingiverse en ”takedown notice”, der refererede til den amerikanske ’Digital 

Millennium Copyright Act’. Thingiverse fjernede hans tegning og pludselig var Valenty, blevet en 

uvillig kombattant i den næste digitale krig: Kampen om at kopiere fysiske objekter, som Wired 

beskriver det.2 

Selvom hændelsen ikke har nogen juridisk værdi for afhandlingen, beskriver den flere udfordringer 

som juraen står over for – at private personer tegner og scanner objekter, fildeler og downloader 

dem, med henblik på at printe. Online tjenester som 123D, GrabCad og Thingiverse er nogle af de 

største fildelingscentre, indenfor 3D printning. I en analyse af de 7 største tjenester, fandt UK 

Government i 2014, at de samlet set havde over 100.000 brugere og næsten 400.000 filer var 

tilgængelige. Over 15.000 af disse filer var associeret med kendte brands, hvor eksempelvis iPhone 

alene udgjorde over 20% og Lego 10%. Samlet set, vil dette beløbe sig i omkring 3,75% af filerne og 

i analysen konkluderes det bl.a. at brugere viser tendenser til at søge efter filer der bliver associeret 

med kendte brands.3 

Det fremgår af utallige analyser at markedet for 3D-printerteknologien er under massiv udvikling, 

både teknologisk og økonomisk.4 Det er en teknologi som har potentiale til, at ændre den 

markedsstruktur, som vi kender i dag, hvor virksomheder har ”monopol” inden for produktion af 

                                                      
1 Warhammer er et brætspil, hvor fans samler, maler og spiller med figurer i 25 – 250 mm størrelse. Prisen på tank-

figur, som han eksempelvis lavede, beløber sig i 300 DKK. Spillet er udviklet af det engelske firma Games Workshop 
LTD i 1983. 
2 Thompson, Clive (2012). “On 3-D Printing’s legal morass”, Wired Magazine. 
3 Reeves, Phil & Mendis, Dinusha ( 2015). “The Current status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: 
An Analysis of Six Case Studies”, Centre for Intellecutal Property Policy & Management, s. 4 
4 Columbus, Louis (2015). “2015 Roundup Of 3D Printning Market Forecasts And Estimates”, Forbes 
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fysiske produkter. 3D printning vil gøre det muligt for private, at komme ind på markedet inden for 

produktion, uden de store omkostninger og vil med 3D printning være i stand til, at producere og 

sælge produkter til andre forbrugere og dermed agere på samme måde, som virksomheder gør på 

nuværende tidspunkt.  

I McKinsey’s analyse af Disruptive technologies estimeres det, at 3D-printerteknologien har 

potentiale til at påvirke det økonomiske marked med 80 trillioner USD, der udgør den samlede GDP 

for produktion. Heraf udgør eksempelvis legetøj 85 milliarder USD. 5 Det er ikke uforståeligt, at der 

er bred konsensus blandt forskere om, at potentialet for 3D-printning er enormt og flere vurderer, 

at teknologien i sig selv kan skabe en ny 3. industriel revolution.6   

 

1.2 Problemformulering  

Afhandlingens søger overordnet at besvare, hvorledes samfundet optimalt kan udnytte 3D-

pritnerteknologiens økonomiske potentiale, igennem den ophavsretlige beskyttelse InfoSoc-

direktivet regulerer. 7 Besvarelsen på dette spørgsmål, er i den juridiske del ligefrem; Identificer De 

lege lata i InfoSoc-direktivet, i henhold til de ophavsretlige problemstillinger 3D-printerteknologien 

medfører. Afhandlingens økonomiske del er et tveægget sværd, hvor 3D-pritnerteknologiens 

økonomiske vækstpotentiale kan være gavnligt for samfundet, men regulering alene på baggrund 

af disse parametre, vil ikke nødvendigvis være den mest efficient løsning for samfundet, i det der 

ikke tages højde for de bagvedliggende hensyn, som InfoSoc-direktivet i dag er baseret på.  Foruden 

en efficiensanalyse af 3D-printerteknologien, er det er derfor også nødvendigt at undersøge de 

økonomiske konsekvenser af regulering og deregulering, hvilket de bagvedlæggende økonomiske 

rationaler for lovgivningen er baseret. Nedenstående Figur 1. illustrerer de hensyn, som skal afvejes 

i besvarelsen af det integrerede spørgsmål.  

                                                      
5 McKinsey Global Institute (2013), “Disruptive technologies: Advances that will transform life, business and the global 
economy”. Side 5   
6 Anderson, Chris (2012). “Makers - The New Industrial Revolution”, Crown Pub.   
Schwab, Klaus (2017), “The Fourth Industrial Revolution”, Penguin Books Ltd.  
Rifkin, Jeremy (2013), ”The Third Industrial Revolution – How Lateral Power Is Transforming Energy, The Economy, and 
The World”, Griffin.  
Samtlige af disse bøger tager udgangspunkt I hvordan 3D-printning vil skabe en ny industriel revolution.  
7 Direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001, om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet. 
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I lyset af disse betragtninger opstiller afhandlingen opstiller følgende problemstillinger: 

Integreret: 

Hvorledes burde InfoSoc-direktivet udformes, så direktivet opnår optimal samfundsefficiens fra 3D-

printer teknologiens samfundsøkonomiske potentiale? 

For at kunne besvare problemformuleringen opstilles følgende problemstillinger: 

Juridisk: 

hvorledes kan gældende ret fortolkes, i henhold til direktivets bestemmelser og EU-Domstolens 

retspraksis og hvilke ophavsretlige problemer, vil 3D-printerteknologien stille InfoSoc-direktivet 

overfor? 

Økonomisk: 

Hvorledes kan samfundet opnå en højere økonomisk efficiens, ved anvendelse af 3D-

printerteknologien og på hvilket økonomisk grundlag er ophavsretten funderet? 

 

 

Figur 1: Illustration af afhandlings tilgang til besvarelse af problemformuleringen 
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1.3 Synsvinkel 

3D-printerteknologien giver muligheder til private, som endnu ikke er set i historien, i det de selv 

kan begynde at producerer objekter. En ligefrem konsekvens af dette, vil være en decentralisering 

af produktionen, hvilket eksemplet med Thomas Valenty illustrerer. En af de mest grundlæggende 

antagelser i den neoklassiske teori, er anskuelsen om virksomheder som profitmaksimerende 

enheder og dermed vil en virksomhedssynsvinkel, være præget af egne økonomiske incitamenter.  

Ligeledes, må man som udgangspunkt antage, at private personer også vil have en række 

økonomiske incitamenter, der muligvis er modsatrettet virksomhedernes, såfremt de ønsker at 

optimere den individuelle økonomiske tilstand.  

Som Wired beskriver det, i artiklen om Valenty, er der optakt til en hård kamp mellem 

rettighedshavere i form af virksomheder og den privateforbruger, i kampen om kopiering af 

objekter:8  

 “This has all the makings of an epic and surreal legal battle. You thought 
Hollywood and record labels were powerful lobbyists, crushing Napster and suing 

file-sharers? Wait until you see what the manufacturing industry can do. The 
American Chamber of Commerce is the single largest lobbyist on Capitol Hill, 

spending $60 million a year.” 

Citatet er et udtryk for, hvordan Public Choice igennem lobbyisme kan medføre andre prioriteter 

end den mest efficient løsning for samfundet.9 Denne interessekonflikt finder vi særligt 

interessant, i det den vidner om hvor afgørende en objektiv tilgang til juraen og økonomien vil 

blive, når man skal tage stilling til 3D-printerteknologien, såfremt samfundet ønsker en høj 

efficiens.  

Dette har grundlæggende været vores inspirationskilde, til at anvende en samfundsmæssig 

synsvinkel. 

                                                      
8 Thompson, Clive (2012). “On 3-D Printing’s legal morass”, Wired Magazine. 
9 Butler, Eamonn (2012). ”Public Choice – A Primer”, The Institute of Economic Affairs, s. 21 og s. 35.:  
Public Choice er en økonomisk skole der undersøger samfundsvidenskab igennem økonomisk teori. Særligt lobbyisme 
er blevet undersøgt i Public Choice teori, hvor den amerikanske økonom Mancur Olson, i sin bog ”The Logic of 
Collective Action” argumenterede for, at forbrugere som udgangspunkt ikke vil kunne opnå samme lobbyisme effekter 
som industrier, primært begrundet free-rider problemet. 
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1.4 Struktur for afhandlingen 
Kapitel 1. har introduceret afhandlingen, dets formål, problemformulering og synsvinkel. Endvidere 

har det til formål, at afgrænse afhandlingen og danne den metodiske ramme for anvendelsen af 

teorier og analyseværktøjer. 

Kapitel 2. introducerer InfoSoc-direktivet og den europæiske ophavsret. Afsnittet danner 

grundrammen for den juridiske analyse, og redegøre for de traktatretlige bestemmelser, hvori den 

europæiske ophavsret har hjemmel. I forlængelse af dette, analyseres direktivets 

formålsbestemmelser. Slutteligt vil kapitlet belyse den ophavsretlige beskyttelses varighed. 

Kapitel 3. behandler originalitetskravet, som ikke er harmoniseret igennem InfoSoc-direktivet. 

Afsnittets formål er tosidet, da det både belyser Domstolens indblanding i originalitetskravet og 

derefter, analyserer ophavsretlig beskyttelse af CAD-filer, med udgangspunkt i retspraksis fra 

Domstolen.  

Kapitel 4. gennemgår InfoSoc-direktivets enerettigheder og undtagelser deraf, med henblik på at 

identificerer, analyserer og fortolke retspraksis og regulering, overfor relevante ophavsretlige 

problemstillinger der opstår, som konsekvens af 3D-printer teknologien. Særligt, vil der blive lagt 

vægt på retten til reproduktion, overførsel til almenheden og spredningsretten. Derudover vil 

undtagelsen om privatkopiering undersøges. 

Kapitel 5. har til formål at belyse teknologi, som drivkraft til vækst i samfundet, igennem en 

tidshistorisk og teoretisk analyse. Afsnittet vil starte med en kort diskussion af de industrielle 

revolutioner og særligt deres udgangspunkt og konsekvens. Derefter vil Schumpeters version af 

Kondratieff bølger og efterfølgende teoretikere inden for innovationsøkonomien, belyse den 

teknologiske udvikling og indvirkningen på økonomien. 

Kapitel 6. har til formål, at lave en økonomisk vurdering af 3D-printerteknologien og hvordan denne, 

vil have indvirkning på økonomien. Først, 3D-printerteknologiens udbredelse generelt blive 

diskuteret, derefter vil transaktionsomkostninger og produktionsomkostninger forklarer, hvordan 

teknologien kan øge samfundets efficiens. Slutteligt, vil der blive analyseret på hvordan teknologien 

kan påvirke konkurrencen. 
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Kapitel 7. omhandler de bagvedlæggende økonomiske incitamenter, både for og imod 

ophavsretten. I afsnittet lægges særligt vægt på investeringsincitament, der forklares igennem 

Shavell’s nytteteoretiske analyse og dødvægtstab fra monopol teori. 

Kapitel 8. Udgør den retsøkonomiske analyse og videreudvikler på Shavell’s nytteteori, for at 

kunne illustrer forholdet mellem samfundsnytte, transaktionsomkostninger, 

investeringsincitament og niveauet af lovgivning. Derefter, vil afsnittet forklare konsekvenserne af 

lovgivning ud fra Coase-teoremerne, med det formål, at præsenterer de lege ferenda.  

Kapitel 9. er den samlede konklusion på afhandlingen. 

1.5 Afgrænsning 

Der kan ved 3D-printer teknologien opstilles juridiske udfordringer, i samtlige af de juridiske 

discipliner indenfor immaterielretten. Først og fremmest tilsigter afhandlingen, at vurderer den 

europæiske lovgivning indenfor ophavsretten og af denne årsag, vil immaterielretten fra andre 

medlemslande som udgangspunkt ikke blive behandlet. Det vil senere fremgå at InfoSoc-direktivet 

ikke er fuldharmoniseret. Såfremt det bliver nødvendigt at drage paralleller fra en medlemsstats 

lovgivning, vil afhandlingen benytte den danske ophavsret.  

Den øvrige europæiske immaterielret, der grundlæggende består af Designretten, 

Varemærkeretten og Patentretten, vil alle sammen kunne have indflydelse på 3D-

printerteknologiens både juridiske rubricering og økonomiske indvirkning, igennem eksempelvis 

dobbeltbeskyttelse og patenter. Formålet med afhandlingen er dog, at undersøge InfoSoc-direktivet 

og af denne årsag, skal disse kategorier af den beslægtede ret afgrænses.  

EDB-direktivet anvendes i afhandlingen, til at vurderer om CAD-filer burde tilhører denne lex-

specialis af europæisk ophavsret. Foruden betragtningerne, der drages i dette afsnit, vil EDB-

direktivet ikke blive anvendt yderligere.  

Retshåndhævelsen i forhold til piratkopiering er implementeret i den danske ophavsret og 

retsplejelov, efter retshåndhævelsesdirektivet (2004/48) og TRIPS-aftalen. Der afgrænses fra dette 

direktiv. 
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Digital rights management systems (DRM) er en software, der kan administrere rettigheder. InfoSoc-

direktivet er særligt fokuseret på potentialet i DRM-systemer.10 Fremtiden kan muligvis bringe DRM-

systemer, som kan afhjælpe retshåndhævelsen indenfor 3D-printning. På nuværende tidspunkt vil 

en sådan diskussion forekomme spekulativ og hypotetisk, og vi afgrænser os for DRM systemer. 

Den internationale ophavsret er delvist afgrænset i afhandlingen. Dette skyldes, at Domstolen til 

tider har refereret direkte til den internationale ophavsret, særligt i Infopaq-dommen anvendes 

bernerkonventionen. Såfremt Domstolen medtager international ophavsretlig regulering, vil 

afhandlingen benævne disse, og dermed vil det også medtages i analysen af gældende ret. Dog vil 

international ret ikke være en del af den integrerede del og der vil ikke tages hensyn til, hvorvidt 

denne lovgivning kan have indflydelse på de lege ferenda.  

Det økonomiske afsnit vil afgrænse sig fra, at prissætte de konkrete omkostninger der findes ved 

de nuværende produktionsomkostninger og transaktionsomkostninger. Omkostninger såsom 

arbejdskraft, distributions priser, opbevaringspriser osv. vil være variable, som vil afhænge af det 

konkrete produkt og det økonomiske afsnit omhandler den gennerelle produktionsmetode og vil 

derfor ikke blive beskrevet i denne afhandling.  

3D-printning vil i fremtiden kunne benyttes til langt flere aspekter i samfundet, f.eks. printning af 

bygningskonstruktioner11, menneskelige organer12 og fødevarer.13 Vi har ikke fundet det relevant, 

at tage disse teknologier med i betragtning, da udviklingsstadiet stadigt er i begyndelsen. 

Slutteligt, skal der afgrænses fra miljø og arbejdskraft, der begge er faktorer, som kan blive 

påvirket både negativt og positivt af teknologien. 

 

 

                                                      
10 Direktivet 2001/ 29/EF (Infosoc-direktivet), ”Beskyttelse af tekniske foranstaltninger og oplysninger om 
rettighedsforvaltning” kap. III.  
11 Tan, Yvette (2017). ”This house was 3D-Printed in just 24 hours”, Mashable.   
12 Ledford, Heidi (2015). ”The printed organs coming to a body near you”, Nature Publishing Group. 
13 Mahon, Lydia (2016). ” 3D Printed Food – A Growing Market”, 3D Printing Industry.  
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1.6 Juridisk metode 

Afhandlingens juridiske problemstillinger tilsigter, at udlede de lege lata, gældende ret, i forhold til 

InfoSoc-direktivets bestemmelser om enerettigheder, i relation de problemstillinger 3D-printning 

vil stille direktivet overfor. I søgen om De lege lata, anvender afhandlingen den retsdogmatiske 

metode til at analyserer og fortolke retskilderne. 

1.6.1 Afhandlingens retsfilosofiske tilgang 
Retsfilosofien forklarer retsvidenskaben og er i sin karakter hævet over retsvidenskaben. Alf Ross 

forklarer filosofien således: ”Retsfilosofiens genstand er ikke retten, nogen del eller side af denne, 

men retsvidenskaben. Retsfilosofien bor, så at sige, en etage højere end retsvidenskaben og ’ser ned’ 

på denne.”14 Retsfilosofien opdeles i fire kategorier, der prøver at forklare rettens natur; Naturret, 

hermaneneutik, retspositivisme og retsrealisme.15 Retsrealismen er ligger til grund for den 

skandinaviske retskildelære og er centeret omkring Alf Ross retsteori, der er funderet på etiske 

betragtninger som forklaringsmodel til retsvidenskaben.16 Afhandligen vil følge den realtiske 

retsteori og den retsdomagtiske metode, som er kendetegnet ved Alf Ross retsteori.  

1.6.2 Retsdogmatisk metode 
Dette afsnit forklarer den retsrealitiske teori fra Alf Ross, for dermed at kunne beskrive 

fremgangsmåden, som opgaven konkret anvender til besvarelse af den juridiske problemstilling.  

I den retsrealistiske teori sondres der grundlæggende mellem læren om retskilder og 

retsdogmatisk metode. Retskildelæren og retsdogmatisk metode opdeles af Alf Ross i fire 

kategorier; 1) Regulering, 2) retspraksis, 3) retssædvaner og 4) forholdets natur. 17 I retskildelæren 

forekommer der ingen rangorden imellem retskilderne og der sondres derfor ikke mellem primær 

og sekundær regulering, da en dommer er forpligtet overfor alle retskilder.18 Der findes dog 

rangorden inden for retskilder, i det regulering er bygget op omkring lex superior princippet.19 

InfoSoc-direktivet er indenfor ophavsretten i EU lex generalis, hvilket medfører at direktivet har 

                                                      
14 Ross, Alf (1953).  ”Om Ret og Retfærdighed – en indførelse i den analytiske retsfilosofi”, Hans Reitzels, 2. Udgave 
2013, s. 35. 
15 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D (2011). ”Retskilder & Retsteorier”, DJØF, 3.udgave, s. 30. 
16 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D (2011). ”Retskilder & Retsteorier”, DJØF, 3.udgave, s. 379. 
17 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D (2011). ”Retskilder & Retsteorier”, DJØF, 3.udgave, s. 32. 
18 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D (2011). ”Retskilder & Retsteorier”, DJØF, 3.udgave, s. 389. 
19 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D (2011). ”Retskilder & Retsteorier”, DJØF, 3.udgave, s. 32. 
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rang over lex-specialis direktiver.20 Dette medfører i praksis, at lex-specialis skal fortolkes 

konformt med de fastlagte begreber i lex-generalis. Dermed, vil en behandling af InfoSoc-

direktivet kunne anvendes direkte analogt, på samtlige lex-specialis direktiver i den europæiske 

ophavsret. Af samme årsag er det, i en fortolkning af InfoSoc-direktivet, heller ikke anvendeligt at 

skelne til den resterende del af den europæiske ophavsret, såfremt man søger 

begrebsbestemmelser fra lex-specialis regulering. I sagens kerne, vil Domstolen ikke være bundet 

af Lex-specialis regulering i formulering af gældende ret for InfoSoc-direktivet. 

Modsat retskildelæren har den retsdogmatiske fortolkning en rangorden. Dette tilsikrer en 

ensartet fortolkning af gældende ret, hvilket er afgørende for en valid juridisk analyse.21 I praksis 

betyder dette, at afhandlingen forklarer problemstillingen ud fra regulering og såfremt denne ikke 

fyldestgørende, vil retspraksis kunne bidrage til forståelsen af begreber og fortolkningsstil fra EU-

Domstolen. 

1.6.3 Primær- og sekundærregulering 

EU-retten opdeles i primær- og sekundærregulering, hvor primærretten i EU udgør 

traktatsgrundlaget for unionen. Lissabontraktaten udgør rammen for samarbejdet i unionen og 

opdeles i 2 dele; Traktaten om den europæiske union (TEU) og dens funktions (TEUF). 

Sekundærregulering er hjelmet i TEUF Art. 288 og er opbygget omkring bl.a. unionens mål og 

værdier, som bl.a. findes i TEU Art. 3, hvor unionen arbejder imod bæredygtig udvikling, økonomisk 

vækst og høj konkurrenceevne. Medlemsstaterne er bundet af lissabontraktaten og derfor også, af 

den medfødte sekundærregulering. Afhandlingen vil behandle InfoSoc-direktivet, som er 

sekundærregulering, hvor forordninger giver rettigheder og forpligter individer, kan direktiver 

udelukkende tildele rettigheder og er dermed ikke horisontal virkende. Direktiver er således rettet 

direkte mod medlemsstater.22 I afhandlingens kapitel 2, vil der blive redegjort for InfoSoc-direktivets 

retlige grundlag på nuværende tidspunkt og hvor fremtidig ophavsretlig regulering kan finde 

hjemmel, i det Lissabontraktaten medbragte en traktaksbestemmelser rettet direkte mod 

ophavsretten.  

                                                      
20 EU-Domstolen tilkendigver dette i sag C-128/11 ”Used-Soft Dommen”, præmis 51: ”Bestemmelserne i direktiv 
2009/24 (EDB-direktivet) er dermed lex-specialis i forhold til bestemmelserne i direktiv 2001/29 (InfoSoc-diretkivet)”. 
21 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D (2011). ”Retskilder & Retsteorier”, DJØF, 3.udgave, s. 31. 
22 Hartley, Trevor (2014). “The Foundation of European Union Law”, Oxford University Press, 8th Edition, s. 224.   
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Direktiver, som er implementeret i national lovgivning, har til formål at harmoniserer lovgivningen 

i unionen og det er derfor afgørende at reglerne fortolkes konformt i hele unionen. 23 EU-domstolen 

har i flere sager henvist til TEU Art. 4, stk. 3 og TEUF Art. 288, som begrundelse for dette princip.24  

1.6.4 International ophavsret 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i InfoSoc-direktivets bestemmelser. Det fremgår af direktivets 

præambel, at direktivet til dels har til formål, at gennemføre nye forpligtelser i WIPO-traktaterne, 

der er kendt som internettraktaterne. Danmark tiltrådte traktaterne sammen med EU i 2010.25 

Bernerkonventionen blev vedtaget i 1886 og er ligeledes relevant, da Domstolen bl.a. i Infopaq-

dommen, henviser til visse bestemmelser i konventionen. Konventionerne stiller overordnet 

forpligtelser til, hvordan værker fra andre lande skal behandles i nationalstaten.26 

1.6.5 Den Europæiske Unions Domstol27 

Domstolens funktion er først og fremmest, at ”»værne om lov og ret ved fortolkningen og 

anvendelsen« af traktaterne”.28 Denne funktion indbefatter legalitetskontrol med retsakter i 

unionen, kontrol med medlemsstaters iagttagelse af forpligtelser og fortolkningsbidrag til nationale 

domstole, der anmoder om præjudicel afgørelse til unionsretten. Domstolens afgørelser har en 

afgørende præjudikatsværdi i fortolkning af unionsretten, både for medlemsstater og deres 

nationale domstole der er forpligtet til konformfortolkning. 29 Afhandlingen anvender løbende 

Domstolens afgørelser som fortolkningsbidrag til loven, særligt vil følgende domme have indflydelse 

på analysen af gældende ret: Sag C-393/09 (BSA), Sag C-5/08 (Infopaq), Sag C-314/12 (UPC), Sag C-

128/11 (Used-Soft) og Sag C-467/08 (Padawan). Der anvendes på intet tidspunkt domme fra de 

øvrige Domstole i EU. Samtlige af ovenstående domme har dannet grundlæggende retspraksis 

indenfor deres felt i InfoSoc-direktivet og dermed bidraget til forståelsen af hvordan de forskellige 

                                                      
23 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D (2011). ”Retskilder & Retsteorier”, DJØF, 3.udgave, s. 131. 
24 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D (2011). ”Retskilder & Retsteorier”, DJØF, 3.udgave, s. 139. 
25 InfoSoc-direktivets præambel, betragtning 15.  
Schønning, Peter & Blomqvist, Jørgen (2011). ”International Ophavsret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
1.udgave, s. 34. 
26 Schønning, Peter & Blomqvist, Jørgen (2011). ”International Ophavsret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 
1.udgave, s. 95. 
27 EU-Domstolen benævnes herefter ”Domstolen” i afhandlingen 
28 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth (2010). ”EU-Ret”, Thomas Reuters Professional A/S, 6. Reviderede udgave, s. 72. 
29 Præjudikatsværdien for en EU-dom afhænger af, hvorledes Domstolen er sammensat af antal dommere. Det 
fremgår i ”Protokol om statutten for den europæiske unions domstol” Art. 16, at den store afdeling samles når en 
medlemsstat eller en EU-institution anmoder om det, og at den store afdeling består af 13 dommere. 
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enerettigheder i direktivet skal fortolkes. Det har været svært at finde direkte analoge domme til 

emnet hvilket medfører, at en fortolkning af InfoSoc-direktivet bl.a. bliver funderet på Domstolens 

generelle betragtninger. 

Endvidere, henviser Domstolen ofte til tidligere afsagte afgørelser samt generaladvokatens forslag 

til afgørelse. 30 I forbindelse med Infopaq- og UsedSoft-dommen, vil afhandlingen anvende GA 

forslag til afgørelse, der kan kategoriseres som softlaw, såfremt det tilføjer et relevant perspektiv til 

retsstillingen.  

1.6.6 Formålsfortolkning 
Domstolens formålsfortolkning bærer ofte præg af henvisninger til præamblen, der er et udtryk for 

de betragtninger EU har foretaget sig, forinden udarbejdelsen af et direktiv. Næsten samtlige af 

ovenstående domme er afsagt med fortolkningsbidrag, fra præamblen til InfoSoc-direktivet. Særligt 

har vi kunne konstatere, at InfoSoc-direktivet tilsigter en bred anvendelse, hvilket giver anledning 

til mange uafklarede områder i lovens tekst, men som er specificeret bedre i formålsfortolkning.31 

Afhandlingen vil ligeledes anvende den samme objektive formålsfortolkning, som EU-Domstolen. 

1.7 Økonomisk metode 
Det økonomiske afsnit i denne afhandling består af forskellige teorier som er blevet benyttet med 

henblik på, at kunne udlede et fyldestgørende indblik i den påvirkning 3D printning kan have på den 

neoklassiske markedsstruktur.  

Det økonomiske afsnit vil inddrage de neoklassiske markeds teorier om fuldkommen konkurrence 

og teorien om monopol. Disse teorier blev beskrevet af Alfred Marshal i værket Principles of 

Economics32 og er inddraget i det økonomiske afsnit for at belyse den påvirkning 3D printning kan 

have på markedet.  

I afsnittet om fuldkommen konkurrence vil teorien fra Thomas Kuhn blive benyttet for, at vise, 

hvordan virksomhederne vil agere under fuldkommen konkurrence.33 

                                                      
30 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth (2010). ”EU-Ret”, Thomas Reuters Professional A/S, 6. Reviderede udgave, s. 157-
158. 
31 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth (2010). ”EU-Ret”, Thomas Reuters Professional A/S, 6. Reviderede udgave, s. 120. 
32 Marshall, Alfred (1920). “Principles of Economics An introductory volume”, Macmillan And CO., London, 8.th 
Edition.   
33 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 56 
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Fuldkommen konkurrence er det i det økonomiske afsnit inddraget med henblik på, at vise 

hvorledes 3D printning kan ændre det nuværende marked over mod et mere fuldkommen 

konkurrence marked.  Det er derfor nødvendigt i afsnittet at analysere det nuværende marked for, 

at kunne give et realistisk indblik i, hvordan 3D printning kan påvirke markedet tættere imod 

fuldkommen konkurrence.  

Det monopolistiske markeds teori vil blive inddraget med henblik at belyse, hvordan nuværende 

lovgivning kan medføre et økonomisk dødvægtstab i markedet. Hensigten med at inddrage denne 

teori er for at vise, hvordan eksterne regler kan påvirke det økonomiske marked og forhindre det 

mest efficiente marked, som konsekvens af nuværende lovgivning.  

1.7.1 Transaktionsomkostninger  
Afsnittet om transaktionsomkostninger, vil blive analyseret ud fra Longlois & Robertsons 

transaktionsteori der bygger på at transaktioner skal ses som ”friktioner”. Deres teori bygger  

på at markedet vil via teknologisk udvikling finde den mest efficiente løsning i markedet som vil 

mindske eller helt fjerne transaktionsomkostning34: “And, with time and learning, contracting 

parties gain information about one another’s behaviour. More importantly, the transacting parties 

will with time develop or hit upon institutional arrangement that mitigate the sources of transaction 

costs”.35 

Som det overstående citat forklare vil henbliket ved at analysere de nuværende 

transaktionsomkostninger være at belyse de klare fordele der ligger ved brug af 3D printning.  

Dette vil ifølge Longlois & Robertson medføre, at man vil se markedet udvikle sig i retningen af en 

struktur, hvor transaktionsomkostningerne vil fjernes og erstatte nuværende produktionsmetode.  

Denne teori vil blive benyttet for at belyse den mulige udviklingen vil kunne bevæge sig imod som 

konsekvens af 3D printningens udvikling på sigt.  

1.7.2 Produktionsomkostninger  
I det økonomiske afsnit vil dele af Richard Nelson og Sidney Winters evolutionære 

forskningsprogram blive inddraget med henblik på at belyse den påvirkning 3D printning kan have 

                                                      
34 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 367 
35 Langlois, N. Richard (1992). “Transaction-cost Economics in Real Time”, Oxford University Press, s. 104  
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på det neoklassiske marked. Deres teori bunder ud i at teknologisk udvikling automatisk vil kreere 

en evolutionær udvikling i markedsstrukturen og markedet vil altid søge den mest efficiente 

konstellation. Hvis virksomheder ikke følger markedsudviklingen vil de som konsekvens af dette 

blive udkonkurreret og forsvinde fra markedet.36 

Det er alt afgørende, at virksomheder tilpasser sig den teknologiske udvikling der formindsker de 

traditionelle produktionsomkostninger eller transaktionsomkostninger. Det vil i det økonomiske 

afsnit blive fokuseret på de forskellige produktionsomkostninger der er omfattet ved traditionel 

produktions metoder for at kunne belyse fordelene der ligger ved 3D printning.  

Richard Nelson og Sidney Winthers teori bliver i afsnittet brug for kunne udlede om 3D printning vil 

ændre markedet inden for produktion som følge af en evolutionær udvikling.37 

1.7.3 Josef Schumpeter 
Josef Schumpeter dynamiske konkurrence-teori er i det økonomiske afsnit bliver benyttet for at 

belyse den værdi teknologiske udvikling har på samfundet og økonomien. Denne teori bygger på, 

hvordan udvikling skaber økonomisk vækst, ved at revolutionærende teknologi er kernen i 

markedsøkonomien som kreere den afgørende vækst.  

Josef Schumpeter argumentere for, at begrebet ”kreativ destruktion” er det som skaber økonomisk 

vækst i samfundet, hvor gamle metoder vil gå forsvinde som konsekvens af ny teknologi.38 Dette 

bliver inddraget for at give et indblik i, hvordan de nuværende produktions metode vil kunne blive 

overflødiggjort af 3D printning som konsekvens af teknologisk udvikling, men skabe et mere efficient 

produktions marked.  

1.7.4 Induktiv og deduktiv metode  
Det vil i det økonomiske afsnit blive benytte deduktiv metode eftersom, at 3D printning ikke 

etableret sig og stadig er under en evolutionær udvikling. Dette medføre, at afsnittet vil benytte 

                                                      
36 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 290 
37 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 292 
38 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 288 
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deduktiv metode med henblik på at analysere sig frem til den mulige effekt 3D printning vil have på 

markedet i fremtiden.  

Induktiv metode vil i visse hensigter blive brugt for at analysere det nuværende marked med brug 

af nuværende produktionsmetoder, for derefter at give en deduktiv analyse af mulige indflydelse 

3D printning kan have ud fra forskellige økonomiske teorier.  
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Den juridiske analyse 

Kapitel 2: Introduktion til InfoSoc-direktivet 

2.0 Europæisk ophavsret og den traktatretlige hjemmel 

Indtil ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten i 2009, har EU ikke haft direkte kompetence i traktaterne, 

til at lovgive på det ophavsretlige område.39 EU har derefter fået bemyndigelse igennem TEUF Art. 

118, der er målrettet en ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvor unionen 

kan indføre beskyttelsesbeviser og centraliserer tilladelses-, koordinations- og kontrolordninger på 

EU-niveau. Schønning mener dog, at: ”efter sit indhold og sin forhistorie synes bestemmelsen 

imidlertid alene at vedrøre industriel ejendomsret”.40 Kommissionen har i et ’Reflection Document’ 

henvist til TEUF Art. 118, som et muligt grundlag for en fuldharmoniseret europæisk ophavsret.41  

EU’s ophavsret er i dag delvist harmoniseret igennem en række direktiver, hvor de som 

udgangspunkt har grundlag i TEUF art. 114, der bemyndiger EU til at harmoniserer medlemsstaters 

lovgivning på baggrund af målene i TEUF Art. 26 og 27.42 En sådan lovgivning, skal derfor udgøre 

foranstaltninger ”med henblik på oprettelse af det indre marked eller sikring af dets funktion i 

henhold til de relevante bestemmelser i traktaterne.”43 Disse mål finder man blandt andet i TEU Art. 

3. 

2.1 Infosoc-direktivet 

I 2001 trådte InfoSoc-direktivet i kræft og har sin hjemmel i TEUF art. 114. Den overordnede 

målsætning for direktivet, er at ”skabe en generel og fleksibel ramme på fællesskabsniveau for at 

fremme udviklingen i informationssamfundet i EU.” 44 Til dette formål, spiller ophavsretten en 

afgørende rolle, da ” disse rettigheder beskytter og fremmer udviklingen og markedsføringen af nye 

varer og tjenester.”45 Et højt beskyttelsesniveau for rettighedshavere skal sikre investeringer og 

                                                      
39 Randa, Andrea et al., (2015). “The Implementation, Application and Effects of the EU Directive on Copyright in the 
Information Society”, CEPS Special Report, s. 16 
40 Schønning, Peter (2015). ”EU-Direktiverne om Ophavsret”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, Udgave 1, s. 10 
41 EU Rapport, (2009). “Creative Content In a European Digital Single Market: Challenges for the for the Future A 
Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT”, 22 October 2009, s. 18 
42 Schønning, Peter (2015). ”EU-Direktiverne om Ophavsret”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, Udgave 1, s. 31 
43 TEUF Art. 26, stk. 1. 
44 InfoSoc-direktivet, Betragtning 2 
45 InfoSoc-direktivet, Betragtning 2 
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skabe bedre rammer for vækst og en øget konkurrenceevne for industrier, hvilket kan sikre 

arbejdspladser i unionen.46 Generelt, er formålene karakteriseret ved at være økonomiske 

incitamenter, men herunder lægger også nogle operationelle målsætninger for direktivet, såsom at 

fjerne den lovgivningsmæssige forskel i EU og sikre sammenhæng mellem EU og international 

lovgivning.47  

InfoSoc-direktivet er specielt interessant i forhold til 3D-printning, da direktivet først og fremmest 

horisontalt harmoniserer medlemsstaternes ophavsretslov. Den angiver de 3 ’grundlæggende’ 

rettigheder, der varetages af ophavsretten; Retten til reproduktion, Retten til overførsel til 

almenheden og Retten til spredning. Derudover varetager den også undtagelser til disse 

bestemmelser, som f.eks. privatkopiering. Samlet set skal disse rettigheder give ophavsmanden til 

et værk en tilstrækkelig beskyttelse, til at opfylde direktivets formål.  

Infosoc-direktivet kan generelt anskues som EU’s modsvar til den teknologiske udvikling der fandt 

sted i slutningen af 90’erne, hvor internettet og den private computer pludselig stillede kunstneriske 

industrier, såsom musik- og filmbranchen, overfor nye ophavsretlige udfordringer: ”Den 

teknologiske udvikling har øget og diversificeret mulighederne for skabelse, produktion og 

udnyttelse. (…) de nugældende retsregler vedrørende ophavsret og beslægtede rettigheder bør 

tilpasses og suppleres for at tage passende hensyn til de økonomiske realiteter, f.eks. nye former for 

udnyttelse.”48 Datidens teknologiske udvikling medførte en overgang til informationssamfundet, 

hvor digitalisering af analoge medier såsom musik og film overgik fra CD og DVD til digitale filer. 

Digitaliseringen medførte let adgang til overførsel og reproduktion af værker og dermed kunne 

private forbrugere, uden samtykke med rettighedshavere, dele filer ulovligt.   

2.2 Beskyttelsens varighed  

I forbindelse med afhandlingens retsøkonomiske analyse, er det væsentligt at belyse 

ophavsrettighedernes varighed og dette defineres ikke af InfoSoc-direktivet. Det kræves af 

medlemmer af Bernerkonventionen, at de beskyttelsens minimum skal vare i 50 år efter 

                                                      
46 InfoSoc-direktivet, Betragtning 2 og 4. 
47 InfoSoc-direktivet, Betragtning 6 og 15. 
48 InfoSoc-direktivet, Betragtning 5 
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ophavsmandens død, men visse værker kan tillægges en kortere varighed.49 På europæisk plan er 

varigheden er i dag harmoniseret igennem Beskyttelsesdirektivet, hvorefter det følger at 

medlemsstater skal beskytte værker i 70 år efter ophavsmandens død.50 Det argumenteres af 

Schovsbo et al, at den traditionelle begrundelse for denne rettigheder, er at ophavsmænd skal 

kunne forsørge deres efterkommere.51 Ifølge direktivets præambel er 50 år ikke længere en 

tilstrækkelig minimumsgrænse, da levealderen er væsentligt forøget siden Bernerkonventionens 

fremkomst.52 Formålet med direktivet er at desuden: ”at sikre et højt beskyttelsesniveau, som både 

opfylder de krav, der er affødt af det indre marked, og behovet for at få skabt retsregler, der fremmer 

en harmonisk udvikling af litterær og kunstnerisk kreativitet i Fællesskabet(…)”53 Sammenkoblingen 

mellem økonomisk incitament og forsørgelse af efterkommer kan dog virke vag, hvilket Schovsbo 

et al også påtaler: ”Men det er klart, at det ikke er nødvendigt i den sammenhæng, at beskyttelsen 

skal vare i 70 år efter ophavsmandens død, og at der ikke kan knytte sig noget videre incitament til 

det.”54 Originalitetskravet er udgangspunktet for hvad der kan beskyttes og i nedenstående afsnit 

vil vi redegøre for originalitetskravet i forhold til InfoSoc-direktivet. 

Kapitel 3: Originalitetskrav og ophavsretlig beskyttelse af CAD-filer 

3.0 Originalitetskrav 

InfoSoc-direktivet finder udelukkende anvendelse på værker der kan blive ophavsretlig beskyttet og 

for at kunne opnå en ophavsretlig beskyttelse, skal værker opfylde et såkaldt originalitetskrav. I EU’s 

lex-specialis direktiver om ophavsret, er originalitetskravet som udgangspunkt blevet defineret i 

direktiverne.55 InfoSoc-direktivet har derimod ikke defineret et originalitetskrav og omtaler ikke 

værksbegrebet, hvilket medfører at det som udgangspunkt, er op til de medlemsstaterne at 

varetage retserhvervelsen af ophavsrettigheder. Dette kan videre bekræftes i Design Forordningens 

art. 96, stk. 2: ”Et design, der er beskyttet ved registrering som EF-design, kan også beskyttes i 

                                                      
49 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 314.  
se også Bernerkonventionen art. 7. 
50 Beskyttelsesdirektivet 93/98/EØF, ændret 2011/77 af 27.10.2011, art. 1.  
51 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 314 
52 Direktiv 93/98/EØF, betragtning 5. 
53 Direktiv 93/98/EØF, betragtning 11. 
54 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 315. 
55 Randa, Andrea et al., (2015). “The Implementation, Application and Effects of the EU Directive on Copyright in the 
Information Society”, CEPS Special Report, s. 19  
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henhold til medlemsstaternes lovgivning om ophavsret (…). Hver medlemsstat fastsætter, i hvilket 

omfang og under hvilke betingelser der opnås en sådan beskyttelse, herunder kravet til 

originalitet.”56  

Det efterlader derfor et overordnet spørgsmål, om ophavsrettigheder overhovedet tildeles 

objekter, der kan blive genstand for 3D-printning. I den danske ophavsret, vil det kræve at objekter 

falder ind under brugskunst der opfylder originalitetskravet, da >brugskunst< anvendes i dansk 

ophavsret bredt til at beskytte objekter og produkter; møbler, lamper, glas, lamper, armatur mv.57 

På trods af medlemsstaternes individuelle krav til originalitet, er der ifølge Schovsbo et al ved at ske 

en delvis harmonisering af originalitetskravet på brugskunst, på baggrund af forskellige sager fra 

Domstolen.58 Dertil tilføjer Skovsbo et al, at ”harmoniseringen må betyde, at man ikke stiller specielt 

strenge, restriktive originalitetskrav til nogen værkstyper. Efter vores mening er der en meget høj 

grad af sandsynlighed for, at harmoniseringen også gælder for brugskunst.”59 Harmoniseringen af 

værksbegrebet er delvis og EU retspraksis burde sikre, at medlemsstater ikke vil have alt for 

afvigende kriterier i bedømmelsen, da Domstolen afviser strenge krav til opnåelsen af ophavsretlig 

beskyttelse.60 Man kan derfor argumentere, at igennem retspraksis har Domstolen harmoniseret 

originalitetskravet i forhold til hvilket værker det anvendelse på og hvilke parametre det skal 

bedømmes på, men derfra er det op til nationale domstole at bedømme hvorvidt værker lever op 

til disse krav.61  

3.1 Ophavsretlig beskyttelse af CAD-filer 

CAD-filer er det digitale redskab der anvendes til at printe et objekt med en 3D-printer og fungere 

dermed som en slags opskrift og det bedste analoge eksempel her, vil være en strikkeopskrift, der 

muliggør at man kan realisere noget materiale til et egentligt objekt. Historien om Thomas Valenty 

illustrerede ganske fint relevansen af at undersøge ophavsretlig beskyttelse af CAD-filer. Såfremt 

beskyttelsen ikke rækker til CAD-filer; ville firmaet bag figuren da blive beskyttet og hvis Valenty 

                                                      
56 Rådets forordning (EF) Nr. 6/2002 af 12. Ddecember 2001 om EF-design 
57 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 101  
58 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 81  
Se også s. 217 ff. om sag C-145/10 af 1.12.2011 (Painer) Præmis 96, 97 og 99. Derudover Sag C-5/08 (Infopaq) Præmis 
50 og sag C-403/08 og C-429/08 (Premier League) Præmis 156, 157 og 159. 
59 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 102  
60 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 78 
61 Se C-393/09 (BSA) præmis 48. 
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f.eks. skaber et helt nyt design i en CAD-fil, vil han da have ophavsretlig beskyttelse? Det er derfor 

grundlæggende for afhandlingen at tage stilling til om disse filer kan beskyttes og dermed om 

InfoSoc-direktivet overhovedet finder anvendelse på CAD-filer. 

I forlængelse af originalitetskravet er det derfor oplagt at belyse hvorvidt CAD-filer kan nyde 

ophavsretlig beskyttelse. Et sådan spørgsmål vil nærmere bestemt tage udgangspunkt i om CAD-

filer kan leve op til kravene om originalitet, men trækker rødder ned i Infosoc-direktivets 

bestemmelser, da det opstiller 2 relevante problemstillinger, hvor det første relaterer sig til det 

underlæggende objekt, der har inspireret CAD-filer.  

Den første problemstilling er, om en CAD-fil, der er inspireret af et ophavsretlig beskyttet objekt, vil 

udvide sin ophavsret til beskyttelse til at inkluderer CAD-Filen. Man kan for eksempel tage en 

situation, hvor en kunstner har skabt en skulptur der ifølge Bernerkonventionen som minimum skal 

nyde ophavsretlig beskyttelse i 70 år efter kunsternes død. Hvis der i denne tidsperiode skabes en 

CAD-fil af skulpturen, hvilken lov vil i denne situation finde anvendelse? Vil beskyttelsen automatisk 

inkluderer CAD-filen? Denne problemstilling relaterer sig hovedsageligt til retten til reproduktion og 

behandles derfor under emnet: ”Udgør en digitalisering af et fysisk objekt, der er beskyttet, en 

reproduktion?”. 

Den anden problemstilling som opstår i forhold til CAD-filer, omhandler hvorvidt CAD-filerne kan 

nyde ophavsretlig beskyttelse i sin egen form, uanset eventuelle ophavsretlig beskyttelse af objektet 

det kan være inspireret af. Man kan her forestille sig en situation, hvor en skaber udelukkende 

optegner et objekt på computer og objektet ikke er originalt. F.eks. hvis man tegner en simpel kniv, 

hvor funktionen og designet er sammenfaldende.  

Behandling af dette spørgsmål lægger udenfor InfoSoc-direktivets område, da direktivet peger på 

medlemsstaternes lovgivning til at tildele ophavsrettigheder. I dansk ret kan anvendelsen af 

ophavsretten opdeles i to separate kriterier, der begge skal være opfyldt, såfremt noget skal kunne 

nyde ophavsretlig beskyttelse. For det første skal produktet falde ind under anvendelsesområdet 

for ophavsretsloven og skal derfor kunne karakteriseres som litterære eller kunstneriske værker jf. 

OPHL § 1. For det andet skal produktet være tilstrækkelig originalt.62 Retspraksis fra EU har dog vist, 

                                                      
62 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 76 
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som nævnt i forbindelse med originalitetskravet, at Domstolen ikke tøver med at tage stilling til 

spørgsmål om tildeling af rettigheder, hvis de bliver spurgt.   

Der er endnu ikke taget stilling til CAD-filer fra Domstolens side, men i sag C-393/09 BSA-dommen, 

skulle Domstolen tage stilling til hvorvidt en grafisk brugerflade til et edb-program kunne nyde 

beskyttelse under edb-direktivet63. I sagens kerne afgjorde Domstolen at grafiske 

brugergrænseflader ikke nød beskyttelse under edb-direktivet, da den alene udgør et element ved 

programmet og ikke et egentligt program.64 Relevant i denne sammenhæng, tilføjede Domstolen at 

disse brugergrænseflader kan beskyttes efter bestemmelserne i infosoc-direktivets bestemmelser, 

såfremt nationale domstole vurderede at originalitetskravet var opfyldt. Derefter gav Domstolen en 

guideline til hvordan denne vurdering kan foretages.65 

3.1.1 CAD-filen som edb-program 

Ligesom i ovenstående sag vil det være i rettighedshavernes interesse, at få kategoriseret CAD-filer 

som edb-programmer. Edb-direktivet har en udvidet enerettighed sammenlignet med infosoc-

direktivet, da der ikke findes undtagelser til privat kopiering, og en rubricering af CAD-filen som et 

edb-program, vil derfor udvide beskyttelsen for rettighedshavere.66  

Edb-direktivet har en bred definition af, hvad edb-programmer er og ifølge art. 1 stk. 2 finder 

beskyttelsen anvendelse på enhver form, hvori et edb-program udtrykkes.67 Dette begreb 

præciseres i præamblens 7. og 11. betragtning til at inkluderer forbedrende designarbejde, men det 

er udelukkende programmers udtryksform, som er beskyttet og ikke idéer og principper. Et edb-

program består kort sagt af programkoder, hvilket indbefatter både kildekoder og objektkoder.68  

På trods den brede formulering i edb-direktivets anvendelsesområde, vil en oplagt argumentation 

udgøre, at en CAD-fil udelukkende er en grafisk repræsentation af et objekt på skærmen. Analogt 

                                                      
63 Domstolen tog her stilling til direktivet 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer; Kodificeret udgave: 
Direktiv 2009/24/EF om retlig beskyttelse af edb-programmer. Anvendelsesområdet efter Art. 2 i direktiverne er ikke 
ændret.  
64 C-393/09, BSA, Præmis 41 & 42 
65 C-393/09, BSA, Præmis 51 
66 Direktiv 2009/24/EF (edb-direktivet) art. 5 sammenholdt med direktiv 2001/29/EF (Infosoc-direktivet) art. 5, stk. 2, 
litra b. 
67 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 94 for denne 
betragtning  
68 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 95 
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anvendt, følger det af C-393/09 (BSA) præmis 41 at skærmbilleder ikke hører ind under edb-

direktivet.69 Ligeledes vil der kunne argumenteres, at en CAD-fil ikke deler samme format som et 

edb-program, idet en CAD-fil ikke skabes ved programmering, men ved optegning i et 

tegneprogram.  

3.1.2 CAD-filer som et originalt værk 

Da CAD-filer med højeste sandsynlighed ikke vil befinde sig under edb-direktivets 

anvendelsesområde er det, ligesom i C-393/09 (BSA), relevant at vurderer om CAD-filer kan nyde 

ophavsretlig beskyttelse og dermed om det kan udgøre et originalt værk. Analogt med BSA-dommen 

kan her argumenteres, at Domstolen ikke sondre efter værkers form, når det kommer til 

ophavsretlig beskyttelse.70 Det er derfor oplagt, at dommen på forhånd har banet vej for en 

ophavsretlig beskyttelse af CAD-filer, efter infosoc-direktivets bestemmelser. Samme opfattelse 

deler den danske immaterielret: ”En tegning skabt i et tegneprogram kan beskyttes som værk af 

billedkunst.”71 Disse betragtninger peger i retning af, at CAD-filer kan nyde ophavsretlig beskyttelse.  

Modsat kan det argumenters at Domstolen i BSA-dommen lagde vægt på, at man skal afprøve om 

den specifikke grafiske brugerflade er original og om ophavsmanden kan ”udtrykke sin kreative ånd 

på en original måde og skabe et resultat, der udgør hans egen intellektuelle frembringelse.”72 

Endvidere tilføjede Domstolen at originalitetskravet ikke er opfyldt hvis: ”(…) de nævnte 

komponenters udtryksform er bestemt af den tekniske funktion, idet de forskellige måder, hvorpå 

idéen kan virkeliggøres er så begrænsede, at idéen og udtrykket er sammenfaldende.”73 Dette vil 

formentlig kunne udgøre et modargument til at en optegning af en simpel kniv er ophavsretlig 

beskyttet, da funktion og design er sammenfaldende. 

I forbindelse med retten til reproduktion, vil afhandlingen redegøre for Infopaq-dommen. I denne 

dom vurderede Domstolen at 11 på hinanden følgende ord var originalt.74 Såfremt dette kan 

betegnes som en minimumsgrænse for originalitet, kan man argumentere at selve indsatsen der 

                                                      
69 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 95 for denne 
betragtning.  
70 C-393/09 (BSA) præmis 45 og 46. for samme konklusion, se også: Schønning, Peter (2015). ”EU-Direktiverne om 
Ophavsret”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, Udgave 1, s. 35 
71 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 96 
72 C-393/09, BSA, præmis 50. 
73 C-393/09, BSA, Præmis 48 
74 C-5/08, Infopaq, Præmis 51 
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ligger i at optegne en kniv i 3D, vil være betragtelig større end den der påkræves af at skrive 11 

sammenhængende ord. Analogien kan være lidt besværlig, men Domstolen virker til at være villig 

til at gå langt i deres fortolkning af originalitetskravet.  

Set i lyset af InfoSoc-direktivets præambel, vil betragtningen om et højt beskyttelsesniveau og 

investeringsincitamenter, udgøre et dækkende grundlag for Domstolen til at anskue CAD-filer, som 

et originalt værk. Såfremt de ikke beskyttes, vil det reducerer viljen til at investerer tid og penge i at 

optegne CAD-filer. På baggrund af disse betragtninger kan det konkluderes, at CAD-filer samlet set 

burde nyde ophavsretlig beskyttelse, i det fleste sammenhænge. Der vil dog være visse CAD-filer 

med en så simpel struktur, at de umuligt vil kunne beskyttes; F.eks. en optegning af en firkant eller 

en bold.  

Kapitel 4: Infosoc Kapitel II: Enerettigheder og undtagelser 

Som tidligere nævnt sikrer InfoSoc-direktivet 3 fundamentale rettigheder i ophavsretten. Den 

følgende del af afhandlingen gennemgår kronologisk direktivets bestemmelser om rettigheder, 

med det formål at bedømme hvordan disse rettigheder vil beskytte ophavsmænd i forhold til 3D-

printning. Der er indtil videre lagt til grund at disse rettigheders varighed er 70 år og at en analog 

fortolkning af BSA-dommen baner vej for ophavsretlig beskyttelse af CAD-filer, hvorefter 

rettighederne i InfoSoc-direktivet derfor er relevante at diskuterer, i forhold til CAD-filer. Den 

første rettighed afhandlingen vil belyse er retten til reproduktion. Denne rettighed er relevant 

særligt i forhold til emnet, da en 3D-printers funktion er at producerer objekter ud fra CAD-filer. 

4.1 Retten til reproduktion 

Retten til reproduktion er beskyttet i InfoSoc-direktivets art. 2 og ifølge denne, har rettighedshavere 

”eneret til at tillade eller forbyde direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent reproduktion på 

en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt eller delvis.” Art. 2 skal derudover 

fortolkes vidt omfavnede, hvilket følger af præamblens 21. Betragtning: ”Dette direktiv definerer de 

handlinger, der er omfattet af reproduktionsretten (…). Det er nødvendigt med en bred definition af 

disse handlinger for at sikre retssikkerhed i det indre marked.” Den brede fortolkning af retten til 

reproduktion; for eksempel midlertidig reproduktion i hvilken som helst form. I princippet vil dette 

betyde at du ifølge art. 2 bryder ophavsrettigheder såfremt du browser på nettet og ser på billeder, 

der lagres midlertidigt i computerens cachehukommelse.  
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Det er åbenlyst ikke holdbart og for at opveje denne brede anvendelse, har direktivet dog en 

obligatorisk undtagelse i art. 5, stk. 1 for midlertidige reproduktioner, der er ”… flygtige eller 

tilfældige, som udgør en integrerende og væsentlig del af en teknisk proces, og udelukkende har til 

formål at muliggøre a) en mellemmands transmission i et netværk mellem tredjemænd, eller b) lovlig 

brug af et værk eller en anden frembringelse, som ikke har selvstændig økonomisk værdi (…). I 

præamblens 33. Betragtning nævnes bl.a. handlinger såsom lagring i cachehukommelse og 

browsing. Det virker dog som en selvfølgelighed, at man kan søge rundt på nettet uden at blive 

anklaget af forskellige ophavsrettighedshavere og reproduktionsretten rækkevidde har også 

medført holdningspræget kommentarer fra forskere.75 Denne undtagelse skal endvidere fortolkes i 

henhold til direktivets art. 5, stk. 5, hvorefter den udelukkende finder ”(…) anvendelse i visse 

specielle tilfælde der ikke strider mod den normale udnyttelse af værket eller andre frembringelser 

og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser.”76 Slutteligt skal der 

påmindes om det EU-retlige princip, hvor undtagelser til et almindelige princip skal fortolkes 

indskrænkende.77 Retten til reproduktion kan bedst beskrives igennem retspraksis fra Domstolen 

og i infopaq-dommen fortolkes Infosoc-direktivets art. 2 og art. 5, stk. 1 i sagen kaster Domstolen 

lys over begrebet reproduktion, dets rækkevidde og de rettigheder det tildeler ophavsmænd. 78   

4.1.1 Infopaq-dommen 

Denne sag, med dansk baggrund, angik Infopaq der drev virksomhed med overvågning og analyse 

af medier i trykt form, der hovedsageligt bestod i udarbejdelse af resumeer af udvalgte artikler fra 

dagblade og tidsskrifter. Denne udvælgelse blev foretaget ud fra emnekriterier fastsat af kunderne, 

ved hjælp af en såkaldt datafangstproces. Processen havde 5 trin der bl.a. involverede manuel 

scanning af publikationer, omdannelse til digitalt format og søgning af ord i artiklen. Dette 

resulterede i en datafangstproces, hvor kunden modtager en følgeseddel med 11 på hinanden 

                                                      
75 Hugenholtz, Bernt “Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid”, s. 2:  
”Did we really need a European lawmaker to tell us that caching and browsing are allowed without authorisation? I 
don’t think so; a common sense interpretation of the reproduction right would have done the job as well, if not much 
better”  
Se også Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 244 for 
yderligere kommentarer.  
76 Også kendt som tre-trinstesten fra Bernerkonventions art. 9, stk. 2. Se Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 235  
77 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 236,  
se derudover sag C-5/08 (Infopaq) præmis 56.  
78 Sag C-5/08, Infopaq international A/S v. Danske Dagblades Forening 
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følgende ord, fra artiklen. I dommen anvendes TDC som eksempel: >>et kommende salg af 

telekoncernen TDC, som forvent at blive opkøbt<<. Det danske dagblads branchepolitiske 

organisation (DDF) gjorde gældende en sådan proces krævede tilladelse.79 De præjudicelle 

spørgsmål, forelagt af den danske Højesteret, udgjorde intet mindre end 13, som Domstolen 

behandlede i 2 besvarelser i henhold til Infosoc-direktivet:  

1. Skal begrebet >>delvis reproduktion<< i art. 2 fortolkes således at det omfatter den i sagens 

konkrete brug af 11 ord fra en artikel.80 

2. Opfylder sagens konkrete datafangstproces betingelserne for undtagelserne i art. 5, stk. 1.81 

I det første spørgsmål konstaterede Domstolen, at hverken begrebet >reproduktion< eller >delvis 

reproduktion< er defineret i Infosoc-direktivet82 og ”Under disse omstændigheder skal de nævnte 

begreber defineres under hensyn til ordlyden i art. 2 og i den sammenhæng, hvori bestemmelsen 

indgår, samt i lyset af såvel formålene med hele direktivet som med bestemmelserne i international 

ret.”83 Med dette som baggrund, vedtog Domstolen først og fremmest at art. 2 udelukkende finder 

anvendelse på en genstand, der er original i den forstand, at den er ophavsmanden egen 

intellektuelle frembringelse.84 Dernæst, at udstrækningen af værkers beskyttelse, ifølge 

præamblens betragtning 9 og 11, skal sikre et højt beskyttelsesniveau til fordel for 

ophavsmændene.85 Ligeledes skal handlinger der er omfattet af reproduktion defineres bredt, ifølge 

betragtning 21, og i kræft ordlyden i art. 2.86 Denne altfavnende anvendelse af begrebet 

reproduktion medførte således, at Infopaq’s uddrag på 11 ord fra en artikel, ifølge Domstolen 

udgjorde en delvis reproduktion af værket.87 Domstolen fulgte i sagen Generaladvokatens 

anbefalinger til afgørelser,88 men GA havde dog en væsentlig bemærkning: ”Hvis begrebet 

»reproduktion« fortolkes udvidende, er det nødvendigt så meget desto mere at anlægge en 

udvidende fortolkning af alle former for en sådan reproduktion, herunder en delvis reproduktion, 

                                                      
79 Sag C-5/08, Infopaq præmis 13-22 
80 C-5/08, Infopaq, Præmis 30 
81 C-5/08, Infopaq, Præmis 52-53 
82 C-5/08, Infopaq, Præmis 32 
83 C-5/08, Infopaq, Præmis 32 
84 C-5/08, Infopaq, Præmis 37 
85 C-5/08, Infopaq, Præmis 40 
86 C-5/08, Infopaq, Præmis 41 & 42 
87 C-5/08, Infopaq, Præmis 51 
88 C-5/08, Forslag til afgørelse fra Generaladvokat V. Trstenjak, præmis 62 
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idet det kun på denne måde er muligt at sikre et højt beskyttelsesniveau af ophavsretten.”89 GA’s 

bemærkninger bidrager således til en forståelse af art. 2, at man skal tillægge samtlige begreber 

f.eks. >>direkte og indirekte<< en udvidende fortolkning og ikke udelukkende begrebet 

reproduktion.  

I det andet spørgsmål, behandler Domstolen det 2. til 12. præjudicelle spørgsmål og der er 

overordnet mange elementer man skal tage stilling til, såfremt retten til reproduktion skal undtages 

uden samtykke med rettighedshaverne. Samtlige betragtninger der følger af art. 5, stk. 1 skal 

derudover opfattes kumulativ, hvilket medfører at hvis 1 betingelse ikke er opfyldt, kan man ikke 

blive undtaget.90 Selvom Infopaq kunne godtgøre, at datafangstprocessen udgjorde en integrerende 

og væsentlig del af en teknisk proces, med transmission til 3. Mand som formål og at handlingen 

ikke udgjorde en selvstændig økonomisk værdi, mente Domstolen ikke Infopaq levede op til kravet 

om flygtig data, da: ”(…) reproduktionen ikke må være afhængig af et skøn udøvet af en fysisk 

person”.91 Dette skyldes at Infopaq nemlig sendte uddragene til kunderne og ”(…) der er på ingen 

måde sikkerhed for, at han vil skille sig af dem den (…)”92 Dette var også et synspunkt GA optog, men 

han knyttede dog en kommentar: ”den flygtige reproduktionshandling består i meget kort tid, men 

den midlertidige reproduktionshandling kan bestå i noget længere tid.”93 En indskrænkende 

fortolkning af art. 5, stk. 1 gjorde således at Infopaq ikke kunne blive undtaget.94  

4.1.2 3D printning og retten til reproduktion 

Infopaq-dommen har dannet grundlag for en lang række retspraksis, som Domstolen 

efterfølgende har skulle tage stilling til.95 I lyset af Infopaq-dommen og særligt de betragtninger i 

forhold til beskyttelsesniveau, vil afhandlingen undersøge retten til reproduktion i forhold til 3D-

printning. Vi drager følgende fortolkningsbidrag fra Infopaq-dommen: 

1. En bred definition af handlinger og udvidende fortolkning i samtlige former for 

reproduktion.96 

                                                      
89 C-5/08, Infopaq GA Forslag, Præmis 57 
90 C-5/08, Infopaq, Præmis 55 
91 C-5/08, Infopaq, Præmis 62 (citat), 64 & 66 
92 C-5/08, Infopaq, Præmis 69 
93C-5/08, Infopaq GA forslag, Præmis 81, 2. Punkt.  
94 C-5/08, Infopaq, Præmis 56 (Princip om indskrænkende fortolkning) & 74 (Sagens konklusion) 
95 Se her eksempelvis BSA-dommen, præmis 70 og Sag C-128/11 UsedSoft, Præmis 39.  
96 Jf. Infopaq præmis 41+42 og Insosoc-direktivets præambel (Betragtning 21) og GA Forslag, præmis 57 
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2. Et højt beskyttelsesniveau for rettighedshavere.97 

3. Undtagelsen skal fortolkes indskrænkende og samtlige kriterier skal opfyldes kumulativt.98 

4. I forhold til bestemmelserne i international ret. 99  

For at kunne 3D-printe, kræver det en CAD-fil med et optegnet objekt og det er derfor interessant, 

at belyse om man må digitalt reproducere objekter. Det digitale objekt har dog ingen økonomisk 

værdi, det er blot en grafisk repræsentation og vil først opnå en værdi ved eksemplarfremstilling – 

den fysiske reproduktion. Disse to grundelementer i 3D-printning undersøges herefter. 

4.1.3 Digitalisering af et fysisk objekt  

En digitalisering af et fysisk objekt, forekommer når man optegner eller 3D-scanner et fysisk 

objekt, ved hjælp af teknisk udstyr. Såfremt objektet nyder ophavsretlig beskyttelse, rejser der sig 

en problemstilling om man må digitalisere det beskyttede objekt; kort og simpelt, om man 

eksempelvis må optegne Kähler vasen på stuebordet. I denne situation reproducerer man derfor 

objektet, det er bare i en anden form – den digitale form.  

Såfremt det konkluderes, at dette ikke udgør en reproduktion, vil det have den betydning for 

rettighedshaver at deres værker frit vil kunne optegnes. Som illustreret i eksemplet med Thomas 

Valenty vil dette ikke være uproblematisk, da det giver muliggør at man let kan uploade, 

downloade og producerer andres værker. Det skal bemærkes at i Valenty eksemplet vil man kunne 

finde en undtagelse for privat kopiering, der gør det muligt for private lovligt at producerer 

ophavsretlig beskyttede objekter. Undtagelsen vil vi dog se bort fra dette hensyn, privatkopiering 

analyseres senere i afhandlingens juridiske analyse.  

En handling hvori man kopiere et fysisk objekt til digital form, vil man kunne anskue som en 

indirekte reproduktion, idet handlingen ikke medfører en direkte kopi af objektet, da denne bliver 

genskabt i digital form. Denne betragtning kan forekomme en smule teoretisk og det er derfor 

nødvendigt, at sætte den i relation til noget håndterbart. Hvis man indscanner en bog til en PDF-fil, 

burde det udgøre en direkte reproduktion, da man kan opnå samme resultat med bogen i PDF 

                                                      
97 Jf. Infopaq præmis 40 og infosoc-direktivets præambel (Betragtning 9 og 11) 
98 C-5/08, Infopaq, Præmis 55 og 56 
99 Af relevant international ret i dette henseende: Bernerkonventionen (Infopaq, Præmis 34). WIPO Copyright treaty 
>WCT< (Præambel, betragtning 15). TRIPS-aftalen (EU er medlem). Både WIPO og TRIPS anvender til 
Bernerkonventionens art. 9 om reproduktion. 
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form, som i fysisk form; man kan læse den. Digitalisering af et fysisk objekt, der er oplagt til 3D 

print, deler ikke dette karakteristika. Den digitaliseret udgave af objektet, kan ikke udgøre samme 

funktion som det fysiske objekt. F.eks. vil en keramisk skulptur ikke kunne udgøre et stykke 

brugskunst, der pynter hjemmet, hvis det er digitaliseret. På samme måde kan man tage et musisk 

værk, hvis teksten skrives ind på computeren. Det vil derefter ikke kunne udfylde samme funktion 

som det originale værk. Som konsekvens af transformationen, ændres funktionen og værdien af 

værket. 

Såfremt værdien af den digitaliserede version af objektet ikke har nogen økonomisk indvirkning på 

rettighedshaveren, burde en kopiering af objektet fra fysisk til digital form ikke udgøre en trussel 

mod et højt beskyttelsesniveau for rettighedshaverne og vil ikke kunne påvirke rettighedshavernes 

økonomiske legitime interesser. Vi ved dog fra Infopaq-Dommen, at såfremt dette skal udgøre et 

hovedargument, for at undtage retten til reproduktion, skal samtlige kriterier opfattes kumulativt 

og undtagelsen indskrænkende.100 Da undtagelsen som tidligere nævnt tilsigter det snævre 

område indenfor browsing og caching, der er flygtige, tilfældige og midlertidige, vil 

reproduktionshandlingen ikke kunne undtages jf. InfoSoc-direktivet art. 5, stk. 1.  

Analogt med Infopaq kan det dog argumenteres, at hvis et en artikel ikke må blive indscannet og 

uddrag på 11 ord ikke må fremvises, da det er ophavsretlig beskyttet, burde man heller ikke lovligt 

kunne indscanne eller optegne et helt objekt, da dette netop giver mulighed for at videreformidle 

eller producerer det beskyttede objekt. De færreste vil afsætte tiden til at optegne et objekt uden 

et formål og hvis formålet er at printe det, har man muligvis til formål at krænke 

rettighedshaveren, hvilket afhandlingen nu vil undersøge.  

4.1.4 Eksemplarfremstilling af CAD-filer 

Et 3D-print af et fysisk objekt vil som udgangspunkt udgøre en direkte reproduktion i det man 

kopierer et objekt, således at man efter denne handling, er i besiddelse af en eller flere efterligninger 

af det originale objekt. Måden og formen hvorpå man reproducerer det originale objekt kan med 

3D-printning udgøre en afvigelse fra det originale objekt, i den forstand at man f.eks. vil kunne 

reproducere en keramisk skulptur i plastik. En ordlydsfortolkning og en udvidende fortolkning  

medfører derfor, at et 3D-print udgør en reproduktion jf. Art. 2 og kræver tilladelse. En modsatrettet 

                                                      
100C-5/08, Infopaq, Præmis 55 og 56 
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konklusion, hvor 3D print er lovligt, vil kunne medføre direkte økonomisk tab for rettighedshaveren 

da de printede objekter vil kunne substituere behovet for at erhverve en original. Et højt 

beskyttelsesniveau for rettighedshavere må være bl.a. kendetegnet ved, at deres økonomiske 

interesser ikke krænkes, hvilket indikeres i præamblen til InfoSoc-direktivet, da et højt 

beskyttelsesniveau skal sikre investeringer.  

I forhold til undtagelsen, vil reproduktionen blive afvist på baggrund af samtlige kriterier da kopien 

altid antager en permanent form, kan have en selvstændig økonomisk værdi og ikke udgøre en 

teknisk proces med transmission til 3. Mand som formål.  

4.2 Deling af CAD-filer online 

Det blev i de foregående afsnit analyseret og diskuteret, hvordan retten til reproduktion beskytter 

ophavsretlig beskyttede værker overfor to grundlæggende udfordringer 3D-printning skaber. Før 

internettets fremkomst, var denne retten til reproduktion og spredning, måske tilstrækkelig 

beskyttelse for rettighedshavere, da man ikke havde en effektiv måde, at overføre værker til 

almenheden.101 Retten til overførsel af værker til almenheden synes dog, at have stor relevans i den 

elektroniske tidsalder, hvor filer med lethed kan deles til almenheden, og her er CAD-filer ingen 

undtagelse.  

Juraen på dette område er hovedsageligt blevet udviklet til, at beskytte ophavsrettigheder for musik 

og film, der har været udfordret af let tilgængelighed af filer på internettet. I afhandlingens 

indledning blev det fastlagt, at en række online tjenester tilbyder download af CAD-filer. Modsat 

hjemmesider hvor film og musik downloades, er disse let tilgængelige og googler man f.eks. 

download CAD-filer, kan man uden problemer tilgå dem. Størstedelen af deres materialer er 

tilsyneladende også fra brugere, der uploader deres egne tegninger og dette er ikke et ophavsretligt 

problem, da de netop tillader andre at hente deres kreationer. Der er dog også andre tilfælde, hvor 

brugere har uploadet CAD-filer, de selv har udarbejdet ud fra ophavsretlig beskyttede værker, 

ligesom i Thomas Valenty eksemplet. Denne situation er særligt interessant at undersøger i forhold 

til retten til overføring af værker til almenheden. 

                                                      
101 Walter M, Michael & Lewinski Von, Silke (2010). “European Copyright Law A Commentary”, Oxford University 
Press, s. 974, afsnit 11.3.4.  
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4.3 Retten til overførsel af værker til almenheden 

Det følger af InfoSoc-direktivets art. 3, stk. 1, at ophavsmanden har ”eneret til at tillade eller forbyde 

trådbunden eller trådløs overføring (…) herunder tilrådighedsstillelse af deres værker…” Denne 

rettighed skal ifølge præamblens 23. betragtning: ”… opfattes bredt som omfattende enhver 

overføring til den del af almenheden, som ikke befinder sig på det sted, hvorfra overføringen finder 

sted.” Rettigheden tilsigter bl.a. at beskytte rettighedshavere imod fremvisning eller overføring af 

værker, som er lagt ud på internettet.102 Endvidere følger det af art. 3, stk. 3, at denne rettighed 

ikke kan konsumeres ved tilrådighedsstillelse af værket. Der hersker på nuværende tidspunkt tvivl 

om, hvorvidt dette gælder for værker uploadet af brugere på en online tjeneste, der tilsigter 

privatbrug, da dette indikerer et indirekte samtykke til overførsel. Da art. 3, stk. 3 tilsigter en generel 

eksklusion af konsumeringsprincippet i relation til overføring, er den overvejende holdning, at 

denne rettighed ikke udtømmes, som konsekvens af at man f.eks. uploader sit værk online.103 

Det må herefter konstateres, at denne rettighed i overvejende grad vil sikre rettighedshavere, 

uden de store fortolkningskontroverser. Der skal ikke herske tvivl om, hvorvidt det er ulovligt at 

overføre ophavsretlig beskyttet materiale uden samtykke, da dette netop er hovedformålet med 

InfoSoc art. 3 om overføring af værker til almenheden. Den overordnede problemstilling med 

denne rettighed udmønter sig derimod i de praktiske udfordringer forbundet med håndhævelsen.  

4.3.1 Retshåndhævelse af retten til overføring af værker til almenheden 

Bestemmelserne for retshåndhævelse af ophavsrettigheder spreder sig og en række forskellige 

lovgivninger og traktater. Hvis man ser på en medlemsstat som Danmark, vil både TRIPS art. 41 og 

42, WCT art. 14, WPPT art. 23, ACTA art. 8, Retshåndhævelsesdirektivet og InfoSoc direktivet have 

indflydelse på hvilken foranstaltninger, procedurer og retsmidler der kan anvendes til håndhævelse 

af immaterielrettigheder.104 Da opgavens hovedformål er at behandle 3D-printning på et EU-retlig 

plan, vil de internationale bestemmelser derfor ikke blive behandlet.  

Bestemmelserne i InfoSoc-direktivet art. 3, skal sammenholdes med direktivets art. 8 om sanktioner 

og retsmidler, hvorefter medlemsstaterne skal indføre sanktioner, der er effektive og afskrækkende 

                                                      
102 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 164 
103 Walter M, Michael & Lewinski Von, Silke (2010). “European Copyright Law A Commentary”, Oxford University 
Press, s. 986-987, afsnit 11.3.39 – 11.3.42. 
104 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 733-734 
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ifølge art. 8, stk. 1, give rettighedshaver mulighed for at søge erstatning efter art. 8, stk. 2 og kræve 

nedlæggelse af forbud mod tjenester, der anvendes af tredjemænd til krænkelser af 

ophavsrettigheder, efter art. 8, stk. 3. Det følger af præamblens 59. Betragtning, at særligt art. 8, 

stk. 3 skal være med til at sikre en effektiv håndtering af udfordringer i forbindelse med elektronisk 

overførsel af ophavsretligbeskyttede værker: ”Mellemmænds tjenester kan navnlig på det digitale 

område i stadig stigende grad anvendes af tredjemænd til krænkelser. I mange tilfælde er sådanne 

mellemmænd bedst i stand til at bringe sådanne krænkelser til ophør.” Art. 8, stk. 3 er særligt 

interessant da et sådan forbud, som kan nedlægges igennem en internetudbyder, f.eks. ved at 

blokerer en side, ofte vil udgøre den mest effektive løsning, men også den mest indgribende. Denne 

vinkel vil blive nærmere analyseret i lyset af UPC-dommen, men først vil det være hensigtsmæssigt 

at belyse Domstolens anskuelse af online tjenesters tilrådighedsstillelse af ophavsretlig beskyttet 

materiale.  

Til denne vurdering er det nødvendigt at drage analoge betragtninger fra varemærkeloven, hvor 

særligt sag C-324/09 L’Oréal v. Ebay kan bidrage. Det skal her nævnes, at afhandlingen som 

udgangspunkt er afgrænset fra varemærker, selvom dette er yderst relevant i denne sammenhæng. 

Det blev indledningsvist nævnt at over 15.000 filer var associeret med varemærker. Derfor vil 

varemærkeloven som kunne bidrage til yderligere beskyttelse på det immaterialretlige område, 

men afhandlingen tilsigter at anvende betragtninger analogt i forhold til InfoSoc-direktivet.105 

4.3.2 L’Oréal v. Ebay 

Ebay er en online markedsplads for private og virksomheder, hvor man kan købe og sælge produkter 

til andre. I sagens kerne krævede L’Oréal påbud nedlagt overfor Ebay, da de markedsførte produkter 

for kunder, der solgte parfumer og andet kosmetik fra L’Oréal. L’Oréal gjorde gældende, at 

produkterne var ophavsretlig beskyttede og desuden ikke var beregnet til salg, da produkterne var 

demonstrationsvarer. Derudover gjorde L’Oréal gældende at varemærkerne >>Amor Amor<< og 

>>Lancome<< blev krænket.106 Relevant for vores synsvinkel er, at Domstolen besluttede: ”… 

varemærkeindehaveren kan forbyde en operatør af en online-markedsplads, ved hjælp af søgeord, 

                                                      
105 Det burde yderligere nævnes, at varemærkeloven udelukkende finder anvendelse i erhvervsmæssig sammenhæng. 
Man kan dermed ikke sigte private direkte, men udelukkende online tjenester jf. bl.a. C-245/02 Præmis 62 og C-
487/07 Præmis 57. 
106 C-324/09, Præmis 26-36 
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som er identisk med varemærket, og som operatøren har udvalgt på en søge- og annoceringsydelse 

på internettet, at reklamere for varer under dette varemærke (…)107. Derudover fandt Domstolen, at 

en operatør af en online markedsplads, spiller en aktiv rolle, når den hjælper sælgere med at 

optimere salg igennem markedsføring.108 En sådan aktiv bistand, er dog ikke påkrævet, for at gøre 

operatøren indirekte ansvarlig: ”Såfremt han har haft kendskab til forhold og omstændigheder, som 

normalt ville få en påpasselig erhvervsdrivende til at indse, at de omhandlede salgsudbud var 

ulovligt.”109 Sagen endte derfor, med en begrænsning i Ebay’s bistand til markedsføring for kunder, 

og et generelt strengere krav til opmærksomhed på ulovlig handel, i det retten beskriver >>En 

påpasselig erhvervsdrivende<<.  

4.3.3 Online tjenesters tilrådighedsstillelse af ophavsretlig beskyttede CAD-filer 

L’Oréal v. Ebay-Dommen tegner et billede af den måde, hvorpå online-tjenester kan disponere over 

ophavsretlig beskyttede værker. Indledningsvist blev det vist, at UK Goverment konkluderede, at 

forbrugere var tilbøjelige til at søge efter kendte varemærker. Det må således være en konsekvens 

af dommen, at onlinetjenester der optimere søgefunktioner til at vise resultater fra produkter som 

eks. Lego og Iphone, hvor produkterne kan være ophavsretlig beskyttede, ikke burde være tilladt.  

Endvidere har dommen pålagt online-tjenester en vis grad af opmærksomhed overfor ophavsretlig 

beskyttet materiale, i det de skal handle som en påpasselig erhvervsdrivende. Der er endnu ikke lagt 

klare retningslinjer for, hvad dette vil sige i relation til bruger uploadet materiale, altså CAD-filer der 

er tegnet af private. Det må som udgangspunkt kunne konstateres, at det vil være besværligt for 

online tjenester, at tage stilling til samtlige værker der uploades på hjemmesiden og derudover også 

bekostelig. Warhammer figuren, som Thomas Valenty uploadede på Thingiverse, er et godt 

eksempel på denne problemstilling. For en person der ikke kender til Warhammer, vil det næsten 

være umuligt at vurderer, om CAD-filen er ophavsretlig beskyttet, medmindre den markedsføres 

som et produkt der tilhører dette univers.  

L’Oréal v. Ebay-dommen sætter delvist en ramme for, hvor meget man pålægge en 

erhvervsdrivende af ansvar i relation til brugermateriale og de kan gøres ansvarlige. Dette område 

kommer UPC-dommen også ind på, da en internetudbyder bliver pålagt at blokerer hjemmesider 

                                                      
107 C-324/09, Præmis 145 (4) 
108 C-324/09, Præmis 145 (6), 2. afsnit 
109 C-324/09, Præmis 145 (6), 3. afsnit 



37 
 

med ophavsretlig beskyttet materiale. Sagen er interessant ud fra både denne vinkel, men også ud 

fra hvilke betrægtninger Domstolen gør sig overfor online-tjenester, der tilbyder ophavsretlig 

beskyttet materiale. 

4.3.4 UPC-dommen 

 UPC-dommen110 er særligt interessant, da Domstolen tager stilling til hvorvidt en internetudbyder 

kan blive pålagt at blokere en online tjeneste der udbyder ophavsretlig beskyttet materiale, efter 

Infosoc direktivets art. 8, stk. 3. UPC der udbyder internet blev pålagt af filmselskaberne Constantin 

Film og Wega, at spærre for adgangen til en hjemmeside, hvor brugere kan downloade og streame 

ophavsretlig beskyttede værker. Det blev i sagen afgjort, at internetudbydere hører under begrebet 

mellemmand og art. 3, stk. 2 og art. 8, stk. 3, skal derfor forstås således, at internetudbydere kan 

blive pålagt at spærre for adgangen til visse hjemmesider, hvor ophavsretligbeskyttede værker er 

tilgængelige uden rettighedshavernes samtykke.111 Det følger endvidere af dommen, at dette er et 

nødvendigt, for at medlemsstaterne kan efterkomme direktivets krav om, at forebygge misbrug af 

ophavsretligbeskyttede værker og at der ikke er krav om, at brugere rent faktisk benytter sig af 

muligheden.112  

Foranstaltningerne som internetudbyderne vedtager, skal dog være i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, og foranstaltninger skal være strengt målrettede 3. mands krænkelser, 

uden at begrænse internetbrugers retmæssige brug af tjenesten: ”I modsat fald vil denne udbyders 

indgriben i disse brugers informationsfrihed være uberettiget i forhold til det mål, der forfølges.”113 

Særligt de grundlæggende rettigheder kan blive udfordret af foranstaltninger og Domstolen tog 

stilling til forholdet mellem det nævnte forbud og de rettigheder, der bliver udfordret i unionens 

charter om grundlæggende rettigheder. Særligt identificerede Domstolen 3 rettigheder der 

kolliderer; Den intellektuelle ejendomsret jf. chartrets art. 17, stk. 2, friheden til at oprette og drive 

egen virksomhed jf. art. 16 og internet brugernes informationsfrihed jf. art. 11.114 UPC var af den 

opfattelse at forbuddet var i strid med deres grundlæggende rettigheder som internetudbyder, da 

                                                      
110 Sag C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH og Wega Filmproduktionsgesellschaft 
GmbH 
111C-314/12, Præmis 40 og 66(1) 
112 C-314/12, Præmis 37 og 38 
113 C-314/12, Præmis 56 
114 C-314/12, Præmis 47 
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det pålægger dem både økonomiske konsekvenser og begrænsninger i at drive egen virksomhen. 

Domstolen vurderede, at de grundlæggende rettigheder ikke var til hindrer for et sådan forbud.115 

Et interessant spørgsmål i denne forbindelse, er om online tjenester vil kunne påberåbe sig disse 

rettigheder, hvilket ikke følger af retspraksis endnu.  

4.3.5 Retshåndhævelse overfor online-tjenester der formidler CAD-filer 
Ud fra ovenstående redegørelse, skal der ikke herske tvivl om, hvorvidt det er ulovligt at dele 

ophavsretlig beskyttet materiale, da dette netop er et af formålene at sikre, med InfoSoc art. 3 om 

overføring af værker til almenheden. Ligesom i UPC-dommen er det interessante, hvorledes 

retshåndhævelsen af denne rettighed kan foretages. 

Det overordnede spørgsmål må herefter være, om internetudbydere kan blive pålagt at nedlægge 

forbud, mod tjenester som udbyder CAD-filer, der er ophavsretlig beskyttet. Det følger således af 

UPC-dommen, at Domstolen har dannet retspraksis for at rettighedshavere vil kunne kræve forbud 

nedlagt, men der er dog en markant forskel man burde iagttage i forbindelse med dette hypotetiske 

spørgsmål. En online-tjeneste, hvor brugere kan downloade og streame film, som omtalt i UPC-

dommen, består primært af ophavsretlig beskyttede værker. Ved online-tjenester, der udbyder 

CAD-filer, er det overvejende omvendt og analysen viste at maksimalt 3,75% af de samlede filer var 

ophavsretlig beskyttede. Omvendt må dette indikerer, at over 95% af filerne udgør brugernes egne 

tegninger, som de har uploadet af egen fri vilje.  

Det overvejende spørgsmål i denne sammenhæng er derfor, om et forbud mod disse tjenester vil 

bryde med proportionalitetsprincippet, der indebærer at handlinger skal have et lovligt formål, 

midlerne skal være hensigtsmæssige og må ikke være mere indgribende end nødvendigt.116  

Såfremt man pålægger internetudbydere at nedlægge forbud mod disse hjemmesider, vil resultatet 

være at tusindvis af private brugers eget materiale bliver gjort utilgængeligt for andre brugere, for 

at sikre en forholdsvis lille mængde af ophavsretlig beskyttede værker. Problemstillingen opnår en 

yderligere kompleksitet, da man som følge af et forbud, vil gribe ind i den intellektuelle ejendomsret 

og internet brugernes informationsfrihed, der følger af chartret om grundlæggende rettigheder i 

henholdsvis art. 17, stk. 2 og art. 11. Vi vil i denne forbindelse udelukkende kunne konkludere, at 

                                                      
115 C-314/12, Præmis 64 og 66(2) 
116 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth (2010). ”EU-Ret”, Thomas Reuters Professional A/S, 6. Reviderede udgave, s. 183  
Se også C-338/1988, C-426/93 (præmis 42) og C-55/94 (Præmis 37) 
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den pragmatiske tilgang InfoSoc-direktivet og Domstolen har tillagt sig, overfor tjenester der giver 

adgang til ophavsretlig beskyttet materiale, vil imødekomme væsentlige udfordringer. Dette skyldes 

at markedet for CAD-filer og de tjenester der udbyder disse, primært består af filer med oprindelse 

fra brugerne, der har givet samtykke til brug af værker. Denne konklusion vil indikere, at det ikke er 

proportionelt, at krænke en stor gruppe menneskers grundlæggende rettigheder, for at sikre en 

mindre gruppe rettigheder til ophavsretlige beskyttede værker. At spærre for adgangen til online-

tjenester er den mest effektive løsning til at løse problemerne, men ikke den eneste. 

Et afgørende spørgsmål for rettighedshavere, og fremtiden for 3D-printning, vil netop være, 

hvorvidt online-tjenester, der udbyder ophavsretlige beskyttede CAD-filer, kan forbydes. Der kan 

selvfølgelig udstedes bøder og blive pålagt erstatning, hvilket følger af retshåndhævelsesdirektivets 

art. 9, stk. 1, litra a).  

Såfremt online-tjenester fortsætter deres virksomhed, uden at fjerne ophavsretlige beskyttede 

CAD-filer, vil det ultimative spørgsmål være, om der kan nedlægges forbud mod disse tjenester 

igennem internetudbydere. 

4.4 Retten til spredning  

Som tidligere beskrevet kan CAD-filer downloades fra onlinetjenester, hvor mange af disse tilbyder 

gratis CAD-filer der er uploadet af andre brugere. Den i igangværende udvikling af online-tjenester 

har medført, at mange tjenester også tilbyder køb af CAD-filer. Specielt i industrien, hvor 

virksomheder kan købe og sælge deres dyrt udviklede CAD-filer, ser man denne tendens.117 Retten 

til spredning er interessant i forhold til køb af CAD-filer online, da rettigheden indeholder 

bestemmelser om rettighedshavers disponering over salg og købers rettigheder efter køb. I dette 

afsnit redegøres for parternes retsstilling, i denne sammenhæng. 

Retten til spredning følger af InfoSoc direktivets art. 4, stk. 1, hvorefter rettighedshaver har eneret 

til at sprede værket. Det vil sige, at han enerådigt disponer over salg og andre måder, hvorpå værket 

kan spredes til almenheden. Denne rettighed gælder som udgangspunkt også videresalg af værker, 

f.eks. når man har købt et maleri og ønsker at videresælge det. I praksis vil bestemmelsen 

enkeltstående betyde, at man skal hente tilladelse fra rettighedshaver, såfremt man ønsker at 

                                                      
117 Se f.eks. cgtrader.com & Shapeways.com  
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videresælge et værk. Dette er selvfølgelig ikke holdbart og man har derfor et princip om 

konsumption, der fungere som en undtagelse til spredningsretten. Det følger af art. 4, stk. 2, at der 

foretages konsumption af spredningsretten, i tilfælde hvor rettighedshaver overdrager 

ejendomsretten til værket igennem salg eller på anden måde. Konsumptionsprincippet lovliggør 

derfor videresalg af værker, uden tilladelse fra rettighedshaver.   

Det bliver i præamblen præciseret, at retten til spredning i art. 4 udelukkende omfatter værker, der 

indgår i et fysisk gode og uddybes med følgende bemærkning: ”Spørgsmålet om konsumption er 

ikke relevant i forbindelse med tjenester, herunder især onlinetjenester. Det er heller ikke relevant 

ved fysisk kopiering af et værk eller en anden frembringelse foretaget af en bruger af en sådan 

tjeneste med rettighedshaverens samtykke.”118 Ifølge denne betragtning, vil 

konsumptionsprincippet derfor ikke finde anvendelse på onlinetjenester. Dette begrundes med, at 

”I modsætning til cd-rom eller cd-i, hvor de intellektuelle ejendomsrettigheder er indeholdt i et fysisk 

medium, nemlig en vare, udgør alle onlinetjenester i realiteten en handling, der kræver 

tilladelse…”119 Udgangspunktet for konsumptionsprincippet er, at en fysisk vare skal overdrages og 

ikke eksemplarer man selv har lavet, selvom man har tilladelse fra rettighedshaver.120 Værker, der 

downloades lovligt fra internettet  - f.eks. en CD, kan derfor ikke lovligt videresælges ved at man 

brænder den på en CD. Selvom den udgør et eksemplar af værket, er ejendomsretten ikke 

overdraget fra rettighedshaver i traditionel forstand.121  

4.4.1 Konsumption af spredningsretten i relation til 3D-printning 

Det skal indledningsvist bemærkes, at en køber af en ophavsretlig beskyttet CAD-fil fra en online 

tjeneste må med rette kunne forvente, at denne fil må anvendes til at producerer objektet, som 

CAD filen danner grundlag for. Ligesom hvis man køber garn og en strikkeanvisning, vil man kunne 

forvente, at man lovligt kan producere denne opskrift og realiserer den fra materiale til objektet, 

som opskriften danner grundlag for.122  

                                                      
118 InfoSoc Direktivets Præambel, betragtning 28-29. 
119 InfoSoc-Direktivets Præambel, betragtning 29. 
120 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 258 
121 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 259 
122 Analogien kan ikke drages fra europæisk retspraksis, men se f.eks. U1941.454H (Gaveboden) og den engelske dom 
Brigid Foley LTD. v. Ellot, der begge omhandler strikkeopskrifter. 
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Den første problemstilling i forbindelse med konsumptionsprincippet er derfor, om CAD-filen kan 

konsumeres, således at en erhverver af en CAD-fil lovligt kan videresælge denne. Endvidere er det i 

denne sammenhæng relevant at undersøge om man skal overdrage både CAD-fil og det fysiske 

objekter, man har produceret på baggrund af CAD-filen. Konsumptionsprincippet finder 

udelukkende anvendelse på værker, der er overdraget af rettighedshaver og i denne sammenhæng 

er det CAD-filen og denne. Omvendt er det fysiske objekt, der er resultatet af et 3D-print, ikke 

overdraget af rettighedshaver og man vil derfor kunne argumentere, at disse eksemplarer ikke må 

overdrages.  

 Ifølge præamblen til InfoSoc-direktivet, burde svaret være simpelt, da det som nævnt følger af den 

28. & 29. betragtning at konsumtionsprincippet udelukkende vedrører fysiske objekter og ikke 

digitale produkter fra online-tjenester – såsom en CAD-fil markedsplads. En objektiv 

formålsfortolkning af art. 4, stk. 1 og stk. 2, burde derfor ikke give anledning til tvivl omkring disse 

problemstillinger, men Domstolen har i UsedSoft-dommen anlagt en modsat holdning til, hvordan 

konsumptionsprincippet finder anvendelse på software og digitale værker. 

4.4.2 UsedSoft-Dommen  

Sagen123 opstod på baggrund af den tyske online-tjeneste UsedSoft, der solgte og markedsførte 

brugte licenser til et software program, som var udviklet af virksomheden Oracle. Virksomheder der 

vil benytte Oracles software skulle købe en gruppelicenser bestående af 25, hvis de skulle bruge 27 

vil det kræve to gruppelicenser. Det fremgår af Oracle licensaftaler, at man ved køb af en 

gruppelicens får en tidsubegrænset licens, der til gengæld ikke må overdrages. 124 UsedSoft opkøbte 

resterende licenser fra virksomheder og videresolgte dem, hvilket resulterede i at Oracle lagde sag 

an ved Landegericht München, med påstand om at UsedSoft skulle stoppe denne praksis. Den tyske 

domstol gav Oracle medhold i påstanden, da det udgjorde et indgreb i Oracles eneret til 

reproduktion ifølge edb-direktivets art. 4, stk. 1.125  

Da UsedSoft ankede sagen, blev Domstolen stillet 3 præjudicelle spørgsmål, hvor Domstolen valgte 

først at besvare det andet præjudicelle spørgsmål, som gik på om og under hvilke betingelser 

download fra internettet, med tilladelse fra indehaveren af ophavsretten, af en kopi af et edb-

                                                      
123 Sag C-128/11, UsedSoft GmbH mod Oracle International Corp. 
124 C-128/11, Præmis 23-26 
125 C-128/11, Præmis 27-28. Direktiv 2009/24 EF. 
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program, kan føre til udtømning af retten til spredning.126 Derefter besvarede Domstolen det første 

og tredje spørgsmål, hvor Domstolen skulle tage stilling til, om og under hvilke betingelser en 

erhverver af et edb-program kan anses for at være >den, der retmæssigt har erhvervet edb-

programmet< og tillægges retten til at reproducerer programmet, for at kunne benytte det.127 Det 

skal her nævnes, at >reproducerer< skal forstås som download af programmet online.  

Domstolen tog i sin besvarelse af de præjudicelle spørgsmål en række interessante argumenter i 

brug for, hvorfor konsumptionsprincippet finder anvendelse på digitale edb-programmer. Først og 

fremmest, påpeger Domstolen at ligebehandlingsprincippet medfører, at fysiske og digitale varer 

skal behandles ens.128 Derefter argumenterer Domstolen, at såfremt konsumptionsprincippet alene 

finder anvendelse på fysiske medier (f.eks. CD’er med edb-programmer) vil det: ”… gøre det muligt 

for indehaveren af ophavsretten at kontrollere videresalget af kopier, der er downloadet fra 

internettet og i forbindelse med hvert salg kræve et nyt vederlag, selv om det første salg af den 

pågældende kopi allerede havde gjort det muligt for indehaveren af ophavsretten at opnå et 

passende vederlag. En sådan begrænsning (…) går ud over, hvad der er nødvendigt for at bevare den 

omhandlende intellektuelle ejendomsret særlige genstand”129 I argumentet ligger der en økonomisk 

vurdering fra Domstolen. I fremtiden vil det være interessant at se om >>passende vederlag<< kan 

udgøre et EU-retligt begreb inden for ophavsretten.130 

 Domstolen opstillede følgende krav til at retten til spredning udtømmes ved digitale værker: 

1. Der skal være givet samtykke til download.131 

2. Brugen til værket skal være tidsubegrænset.132 

3. Den som videresælger, skal gøre sin kopi af værket ubrugelig.133 

                                                      
126 C-128/11, Præmis 35 
127 C-128/11, Præmis 73 
128 C-128/11, Præmis 61 
129 C-128/11, Præmis 63 
130 Domstolen henviser i præmis 63 til C-403/08 præmis 105 og 106. Her nævnes >>passende vederlag<< ikke, men 
udelukkende: ”En sådan restriktion må imidlertid ikke gå videre end nødvendigt for at opnå formålet om beskyttelse.” 
(Præmis 105) 
131 C-128/11, Præmis 72 
132 C-128/11, Præmis 72 
133 C-128/11, Præmis 78 
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Domstolens afgørelse medførte således, at UsedSoft var berettiget til at videresælge Oracles 

software. Selvom Domstolen behandlede edb-direktivet i denne sag, trækker det rødder ned i 

InfoSoc-direktivets bestemmelser. Domstolen optog derfor det synspunkt at edb-direktivet er lex-

specialis i forhold til InfoSoc-direktivet, der derfor må være lex-generalis.134 Endvidere kan en 

analog fortolkning af dommen støttes på Domstolens udtalelse om, at begreber i edb-direktivet og 

InfoSoc-direktivet, skal have samme betydning.135 

4.4.3 Konsumption af retten til spredning ved salg af CAD-filer 

Der blev i de forrige afsnit redegjort for, hvorfor det følger af en formålsfortolkning betragtning 29 

i InfoSoc-direktivet, ikke burde så tvivl om, hvorvidt retten til spredning konsumeres ved salg af 

CAD-filer. UsedSoft-dommen giver dog modspil denne fortolkning og afhandlingen vil i det 

følgende afsnit forsøge, at vurderer UsedSoft-dommen betydning i denne relation.  

Det overvejende argument må her findes i, om CAD-filer kan overholde de betingelser, som 

Domstolen opstiller for at konsumptionsprincippet finder anvendelse. Såfremt man køber en CAD-

fil online, vil det forekomme åbenlyst at dette medfører samtykke fra sælger, til at man må 

downloade filen. Man kan forestille sig, at online-tjenester udvikler en service, hvor dette ikke 

behøves at være tidsubegrænset, men til afhandlingens kendskab er dette på nuværende 

tidspunkt ikke eksisterende, da 3D-printning kræver at man lagrer CAD-filen på computeren og 

dermed en permanent overdragelse af CAD-filen. Såfremt man har lagret den på computeren, 

burde det også være muligt at slette filen igen. Med disse betragtninger, burde det derfor være 

lovligt at videresælge CAD-filer. 

Der er dog en række andre forhold, der gør sig gældende ved CAD-filer, i modsætning til edb-

programmer, da formålet med en CAD-fil er at fremstille værker fysisk. Hvis en virksomhed køber 

en CAD-fil til en bestemt maskindel, kan den printe denne og derefter vil virksomheden muligvis 

ikke skulle benytte CAD-filen igen og har dermed incitament til videresalg, men de har stadig brug 

for maskindelen. Det skal her erindres, at Domstolen nævner >>passende vederlag<< for den 

>>intellektuelle ejendomsret særlige genstand<<. Den særlige genstand i CAD-filer, i relation til 

3D-printning, må være at denne giver mulighed for produktion. En fortolkning i denne forbindelse 

                                                      
134 C-128/11, Præmis 50 og 56, Se også Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, 4.udgave, s. 262. 
135 C-128/11, Præmis 60 
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kunne være, at passende vederlag for denne, må være at brugeren opnår det formål den særlige 

genstand har, hvilket er at printe. Denne fortolkning peger på at CAD-filer ikke må overdrages, 

såfremt man har printet et objekt.  

Analysen har indtil videre ikke givet et konkret svar på hvorvidt retten til spredning konsumeres, 

men spørgsmål bliver yderst aktuelt hvis man ser en fremtid, hvor virksomheder og private 

baserer deres erhverv på at udvikle CAD-filer til egen produktion. UsedSoft-dommen er 

banebrydende, men også tvetydig, og giver som vist ovenfor, Domstolen mulighed for at fortolke i 

den retning de finder passende. Som Schovsbo et al skriver, i forbindelse med deres redegørelse af 

UsedSoft-dommen: ”Tiden vil vise, om det nye digitale konsumptionsprincip også bliver udstrakt til 

f.eks. musik film og e-bøger. Men man kan godt fornemme, hvor det bærer hen.”136 

4.5 Undtagelser og begrænsninger til rettighederne  

Retten til spredning og overførsel af værker, er klart defineret som, at disse rettigheder udelukkende 

gælder i forhold til almenheden. Dette vil som udgangspunkt betyde, at ophavsmand ikke kan kræve 

disse rettigheder håndhævet indenfor privatsfæren.137 Rettighederne adskiller sig fra retten til 

reproduktion, da denne ikke har en sådan definition direkte nedfæstet i artiklen. Retten til 

reproduktion, har derimod en direkte undtagelse i InfoSoc-direktivets art. 5. Der blev i denne 

sammenhæng tidligere belyst art. 5, stk. 1, hvorefter det blev konkluderet, at undtagelsen til flygtige 

og midlertidige reproduktioner, ikke kunne finde anvendelse på retten til reproduktion, i relation til 

3D-printning. Denne undtagelse er desuden obligatorisk i modsætning til undtagelserne i art. 5, stk. 

2, der er valgfrie for medlemsstaterne.138 

Afhandlingen har som udgangspunkt fokus på privatkopiering i forhold til undtagelserne. Denne 

undtagelse findes i InfoSoc-direktivets art. 5, stk. 2, litra b. Art. 5, stk. 2 og stk. 3, består af en 

utømmelig liste over undtagelser til retten til reproduktion, som ikke er relevante i denne 

sammenhæng. 

                                                      
136 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 262 – Implicit det 
bærer hen mod at konsumptionsprincippet finder anvendelse. 
137 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 167 
138 Randa, Andrea et al., (2015). “The Implementation, Application and Effects of the EU Directive on Copyright in the 
Information Society”, CEPS Special Report, s. 28 
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Indledningsvist skal det først nævnes, at undtagelsen til privatkopiering ikke blev behandlet i 

forbindelse med retten til reproduktion, da den har en enorm relevans for beskyttelsen af 

ophavsrettigheder. Allerede i dag kan man optegne og 3D-scanne objekter, man f.eks. har erhvervet 

på lovligvis, og derefter uden store problemer reproducerer eksemplaret til privatbrug. I en fremtid, 

hvor man kan printe i utallige materialer og har gode muligheder for at scanne objekter, vil denne 

undtagelse blive udfordret gevaldigt, i det man i et ekstremt scenario kan forestille sig, at forbrugere 

der udelukkende har behov for at erhverve 1 eksemplar af hver genstand og derefter kan printe, alt 

efter behov.  

Afhandlingen vil derfor behandle InfoSoc-direktivets undtagelse om privatkopiering, med det formål 

at belyse omfanget og retshåndhævelsen. I denne forbindelse skal retshåndhævelse ikke forstås 

som, hvordan man fra lovgivers side sikrer ulovlig privatkopiering, men nærmere den kompensation 

eller vederlag, som rettighedshavere kan gøre krav på, når der forekommer privatkopiering. Samlet 

set, skal dette være med til at skabe en forståelse for, hvordan EU i dag takler privatkopiering, 

således at afhandlingen i den integrerede del kan tage stilling til, hvordan alternativ regulering kan 

udformes. 

4.5.1 Privatkopiering  

Det følger af art. 5, stk. 2, litra b., at medlemsstarene kan indføre en undtagelse til retten til 

reproduktion, hvor: ”reproduktioner på ethvert medium foretaget af en fysisk person til privat brug 

og til formål, der hverken direkte eller indirekte er kommercielle, forudsat at rettighedshaverne 

modtager rimelig kompensation (…).” 139 Da undtagelsen tager udgangspunkt i reproduktioner på 

ethvert medium, indikeres at en fremstilling af objekter med 3D-printning i enhver form, burde være 

lovligt, såfremt det foretages til privatbrug. Det er udelukkende fysiske personer må kopiere, hvor 

der modsætningsvis må det antages, at virksomheder ikke kan benytte undtagelsen.140 Dette vil 

desuden udgøre en indirekte kommercielbrug, selvom virksomheden ikke sælger reproduktionen. 

                                                      
139 Det følger endvidere af artikel, 5, stk. 2, litra b., at der skal tages hensyn til tekniske beskyttelsesforanstaltninger jf. 
InfoSoc-direktivets art. 6. Afhandlingen er dog afgrænset fra tekniske beskyttelsesforanstaltninger.  
140 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 247. Det skal i 
denne forbindelse nævnes, at fysiske personer også kan være juridiske personer, men at virksomheder ikke kan være 
fysiske personer. 
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Undtagelsen henvender sig således udelukkende til privat brug i den forstand, at man må kopiere 

til sig selv eller tætte relationer såsom familie og venner.141 

4.5.2 Rimelig kompensation  

Vederlagsordningen har til formål at sikrer rimelig kompensation for rettighedshavere, såfremt 

private personer kopiere værket.142 I praksis betyder dette, at der f.eks. opkræves en afgift på blanke 

cd’er og dvd’er, der derefter videreformidles igennem organisationer til rettighedshavere – i 

Danmark kaldes dette for blankbåndsvederlag og opkræves af Copydan.143 

I art. 5, stk. 2, litra b, nævnes det blot at privatkopiering er forudsat af at rettighedshaver modtager 

rimelig kompensation og denne meget brede formulering, har givet anledning til en lang række EU-

retlig sager. Læser man udelukkende artiklen i direktivet, indikerer denne at enhver rettighedshaver 

har rettighed til kompensation såfremt der sker privatkopiering. I forhold til Thomas Valenty 

eksemplet kan man f.eks. lægge til grund, at Games Workshop LTD burde kunne kræve 

kompensation fra Valenty, i det han har privatkopieret et eksemplar til sin bror.  

InfoSoc-direktivet har ikke fastlagt en særlig metode som medlemsstaterne skal anvende til 

opkrævning af vederlag, der skal udgøre rimelig kompensation. En lang række sager har været forbi 

EU-domstolen, særligt i forhold til afgiften. I 2010 behandlede Domstolen sag C-467/08 (Padawan), 

der har fungeret som grundlag for en lang række retspraksis fra i forbindelse med begrebet rimelig 

kompensation. Dommen fastlagde først og fremmest, at >>rimelig kompensation<< er et 

selvstændigt EU-retligt begreb og skal fortolkes konformt i hele unionen. 144 

4.5.3 Padawan-dommen 

Padawan markedsførte CD-R’er, DVD’er, MP3-afspillere mm. og blev påbudt at betale næsten 

16.749 EUR til den spanske opkrævningsorganisation SGEA, der varetager ophavsrettigheder for 

dens medlemmer. Padawan protesterede, men den spanske domstol gav SGEA medhold og sagen 

blev derefter anket og forelagt EU-Domstolen. 145  

                                                      
141 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 246. 
Der skal i denne forbindelse oplyses at Immaterielret tager udgangspunkt i ophavsretslovens § 12, stk. 1, der udgør 
den danske implemetering af InfoSoc-direktivets art. 5, stk. 2, litra b.  
142 InfoSoc-direktivets præambel, betragtning 35. 
143 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 251. I Danmark  
144 Sag C-467/08 (Padawan), Præmis 33. 
145 C-467/08, Præmis 16 og 17. 
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Domstolen optog i Dommen Generaladvokatens anbefalinger om, at danne retspraksis for et helt 

nyt selvstændigt EU-retligt begreb om rimelig kompensation. GA indledte sit forslag til afgørelsen 

med en tidshistorisk anekdote om Johannes Gutenbergs opfindelse af bogtrykkerkunsten i 1450 og 

hvordan denne ændrerede reproduktionsmetoder og vores kulturhistoriske arv for altid. Dette 

dannede grundlaget for ophavsretten og stillede større krav til beskyttelsen af rettighedshavere, 

som konsekvens af den nye teknologi. Han sluttede med følgende bemærkning: ”Det er så 

lovgiverens og rettens intrikate opgave at udvikle forsvarlige løsninger på disse nye udfordringer, 

som i lige høj grad skal tage hensyn til ophavsmændenes og brugernes interesser.”146 

Domstolen konkluderede bl.a. i dommen, at medlemsstater der vælger at indføre undtagelsen, er 

forpligtet til at indføre en kompensationsordning: ”(…) skal de stater, der gør brug af denne 

mulighed, fastsætte bestemmelser om udbetaling af en rimelig kompensation til de ophavsmænd, 

der lider skade som følge af anvendelsen af denne undtagelse.”147 Det følger af direktivets 

betragtning 35, at der skal lægges til grund, at rettighedshavere har lidt skade som følge af 

privatkopiering. Domstolen tilføjer her, at det i princippet påhviler den som privatkopiere, at 

udbedre denne skade.148 Domstolen anerkendte, at det i praksis kan være besværligt at identificerer 

disse personer og af denne grund, kan medlemsstater pålægge afgift på kopiering udstyr, som skal 

betales af dem der råder og udstyret, også selvom det ikke anvendes til privatkopiering.149 

Domstolen havde specielt for øje, at deres vurdering skulle være i rimelig balance, hvilket følger af 

betragtning 31. i direktivets præambel.150 

4.5.4 Værker der er berettiget rimelig kompensation for privatkopiering 

Det følger af direktivets betragtning 35, at der som kriterium for vurdering af kompensation skal 

lægges til grund, at rettighedshaverne har lidt skade som følge af privatkopiering: ”I visse 

situationer, hvor skaden for rettighedshaveren er minimal, bør der ikke være betalingspligt”.151 Der 

er endnu ikke decideret retspraksis på, hvornår en skade kan anses for at være minimal og dermed, 

hvornår rettighedshavere kan kræve rimelig kompensation for privatkopiering. I betragtning 36 

                                                      
146 Sag C-467/08 General Advokat V. Trstenjak forslag til afgørelse. Præmis 1. 
147 Sag C-467/08 (Padawan), Præmis 36. 
148 C-467/08, Præmis 45 
149 C-467/08, Præmis 46, 48 og 54. 
150 C-467/08, Præmis 43 og 49.  
151 InfoSoc-direktivets præambel, betragtning 35. 
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lægges der til grund, at specielt lyd-, video-, og audiovisuelt materiale er de overordnede emner, 

der burde kompenseres for, da dette i dag kan gøres via digital kopiering: ”Digital privatkopiering 

kan formodes at vinde større udbredelse og få større økonomiske konsekvenser. Der bør derfor tages 

passende hensyn til forskellene mellem digital og analog privatkopiering, og der bør i visse 

henseender skelnes mellem dem.”152 Skovsbo et al skriver i denne forbindelse: ”Med digital 

kopiering, derimod, er det en anden sag. Kopiering er billig og nem, (…), ’og’ kopierne ’er’ lige så 

gode som originalerne.”153  Med dette for øje, kan man muligvis lægge til grund at emner, hvor 

kopiering er billig, nem og tæt på originalen, er der grundlag for at rettighedshaverne kan lide 

betragtelig skade, som følge af privatkopiering. I forhold til betragtning 35 og 38, kunne man 

forestille sig, at såfremt rettighedshavere kan bevise, at ovenstående omstændigheder gør sig 

gældende, kan de kræve at medlemsstater indfører regler for rimelig kompensation i forbindelse 

med privatkopiering. 

4.5.5 3D-printning og privatkopiering 

Indtil nu har afsnittet forsøgt, at afdække gældende lov om privatkopiering. Det overordnede 

spørgsmål har beslægtet sig til det selvstændige EU-retlige begreb om rimelig kompensation og 

vederlagsordningen, der ifølge Domstolen skal indføres i medlemsstater med undtagelsen 

implementeret. I takt med udbredelsen af 3D-printning, vil rettighedshavere der før har lidt minimal 

skade, som følge af privatkopiering, nu kunne blive udfordret på samme måde som musik- og 

filmbranchen er blevet af digitaliseringen.  

Hvorvidt det er lovligt at privatkopiere ophavsretlig beskyttede objekter med en 3D-printer, kan 

først og fremmest besvare ganske enkelt, da art. 5, stk. 2, litra b eksplicerer privatkopiering på 

>>ethvert medium<<. Domstolen har dog fastlagt, at privatkopiering skal foretages fra en lovlig kilde 

og at den omstændighed, at der ikke findes tekniske foranstaltninger der kan bekæmpe ulovlig 

privatkopiering, ikke ændre denne konstatering.154 I forhold til 3D-printning er det derfor påkrævet, 

at privatkopier foretages fra objekter der er i personens egen rådighed.  

                                                      
152 InfoSoc-direktivets præambel, betragtning 38. 
153 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s 248: ’og’ & ’er’ er 
indsat i citatet for sammenhæng. 
154 Sag C-435/12 (ACI Adam) præmis 41 og 45. 
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Efter denne konstatering er det relevant at undersøge, om visse rettighedshavere i fremtiden vil 

kunne kræve kompensation for pivatkopiering, ligesom musik- og filmbranchen. Man kan muligvis 

fortolke den ovenfor nævnte betragtning 36, således at det udelukkende er film og musik, der burde 

kompenseres. Som tidligere beskrevet, skal der lægges til grund, at rettighedshavere lider skade 

som følge af privatkopiering. Vi diskuterede endvidere at en eventuel vurdering af dette, kan 

udmønte sig i om selve kopieringen er nem, billig og tæt på originalen. Hvis man antager en fremtid, 

med billigt tilgængeligt udstyr og effektive 3D-scannere, kunne dette indikerer, at de ovenstående 

kriterier kan blive opfyldt. Endvidere kan man forestille sig, at det i praksis kan være særdeles 

besværligt at identificerer de enkelte personer som privatkopiere, og man vil derfor kunne indføre 

et afgift system på 3D-printere, eventuelt også det materiale som printerne benytter.155 

Præamblen til InfoSoc-direktivet indikerer, at lovgiver kan gå skridtet videre med undtagelsen om 

privatkopiering: ”Hvis undtagelsen eller indskrænkningen anvendes på privatkopiering, bør 

medlemsstaterne tage behørigt hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling (…).”156 I denne 

forbindelse skal medlemsstaterne tage de økonomiske følger i betragtning og ”Det kan derfor blive 

nødvendigt, at begrænse visse undtagelsers eller indskrænkningers anvendelsesområde yderligere i 

forbindelse med visse nye anvendelser af ophavsretligt beskyttede værker og frembringelser.”157 

Endvidere anfører præamblen: ”De i medlemsstaterne gældende undtagelser og indskrænkninger 

til rettighederne må nyvurderes på baggrund af den nye elektroniske udvikling.” 158 Fortolker man 

disse betragtninger objektivt, kan det muligvis betyde, at privatkopiering på 3D-printere eller 

privatkopiering af objekter, der kan foretages på 3D-printerer kan ulovligøres ved at indskrænke 

anvendelsesområdet af undtagelsen i art. 5, stk. 2, litra b. Det er dog ubesvaret fra Domstolens side, 

om betragtningerne kan fortolkes således. Endvidere skal erindres, at dette skal være foreneligt 

med princippet om rimelig balance mellem rettighedshavere og brugere, hvilket følger af Padawan 

Præmis 43 og 49.  

                                                      
155 Analog fortolkning af Padawan, C-467/08 , præmis 43 og 49.  
156 InfoSoc-direktivets præambel, betragtning 39 
157 InfoSoc-direktivets præambel, betragtning 44 
158  InfoSoc-direktivets præambel, betragtning 31 
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Juridisk delkonklusion 
Der er i afhandlings juridiske afsnit blevet analyseret og fortolket på InfoSoc-direktivets 

bestemmelser, der har til formål at harmoniserer ophavsrettigheder i EU. Direktivet tager 

grundlæggende stilling til, hvilke rettigheder der skal tildeles ophavsmanden, men efterlader det til 

medlemsstaterne at vurderer, hvornår et værk er originalt og dermed beskyttet. Det er i denne 

forbindelse blevet påvist, at Domstolen i visse sager har taget stilling til originalitetskravet. Af denne 

årsag har det være relevant at undersøge, om CAD-filer kan nyde ophavsretlig beskyttelse, hvorefter 

det blev konkluderet, at såfremt CAD-filer ikke kan beskyttes, vil det kunne medføre økonomiske 

konsekvenser for visse rettighedshavere og dermed ikke sikre et højt beskyttelsesniveau og 

investeringsincitament, hvilket lægger til grund for direktivet.  

Afhandlingen redegjorde derefter for de 3 grundlæggende rettigheder, der tildeles ophavsmanden. 

Først, blev retten til reproduktion analyseret og retspraksis fra Infopaq-dommen tilføjede viser, at 

denne rettighed skal dække rettighedshaveren bredt og sikre at lovlig reproduktion udelukkende 

tilkendes rettighedshaver.  Både digitalisering af fysisk objekt, f.eks. ved hjælp af 3D-scanning, og 

eksemplarfremstilling af fra den digitaliserede CAD-fil, vil udgøre henholdsvis en indirekte og direkte 

reproduktion af værket.  

Dernæst, blev online deling af CAD-filer belyst, hvilket rettighedshaveren har eneret til, ifølge retten 

til overførsel af værker til almenheden. Denne rettighed er i praksis en vanskelig opgave i forbindelse 

med retshåndhævelsen. L’Oréal v. Ebay-dommen viser at erhvervsdrivende online-tjenester 

pålægges et ansvar om at være påpasselige erhvervsdrivende og såfremt der er kendskab til ulovligt 

materiale, kan tjenester blive pålagt ansvar. UPC-dommen gav endvidere grundlag for en diskussion 

af nedlukning af ulovlige online-tjenester igennem netværksudbydere, hvilket Domstolen har 

accepteret som en effektiv retshåndhævelse af rettigheden. 

Visse online-tjenester videresælger også CAD-filer, i denne forbindelse blev der redegjort for retten 

til spredning, som udgør den sidste af de grundlæggende rettigheder, der tildeles ophavsmanden. 

Udgangspunktet er at ophavsmanden alene kan sprede værket, men konsumptionsprincippet kan 

anses som en undtagelse til denne rettighed. UsedSoft-Dommen påvist, at brugte digitale værker 

som udgangspunkt også kan konsumeres, men analysen viste at CAD-filers form og funktion kan 
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anses for at være væsentlig anderledes end et stykke software, og en direkte analog fortolkning af 

dommen er muligvis ikke tilstrækkelig.   

Slutteligt redegjorde afhandlingen for privatkopiering, der i praksis udgør en undtagelse til retten til 

reproduktion, da reproduktion >>på ethvert medium<< tillades til privatbrug, såfremt det foretages 

fra lovlig kilde. Udgangspunktet for denne undtagelse er dog begrebet rimelig kompensation, hvoraf 

det følger at rettighedshaver lider skade af piratkopiering og denne skal kompenseres for skaden, 

såfremt den ikke er minimal. Det følger af Padawan-dommen at rettighedshavere kan stille krav om 

dette. I relation til 3D-printning kan det i fremtiden blive relevant at kompenserer rettighedshaver 

igennem et afgiftssystem på f.eks. printere. Det skal slutteligt nævnes at præamblen kan fortolkes 

således at undtagelsens anvendelsesområde kan indsnævres således at >>ethvert medium<< f.eks. 

ikke udgør 3D-printere. 

Samlet set kan det derfor konkluderes, at InfoSoc-direktivet har en omfattende beskyttelse for 

rettighedshavere. Direktivet har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau og dette har også 

afspejlet sig i retspraksis. UsedSoft- og Padawan-dommen indikerer dog, at der fra Domstolens side 

også tilgodeses en rimelig balance mellem rettighedshavere og brugere af værkerne. 

Den økonomiske analyse 
Det økonomiske afsnit i afhandling vil omhandle 3D-printning og, hvorledes denne teknologi kan 

påvirke det nuværende samfund. Der vil tages udgangspunkt i økonomiske teorier der belyser den 

indflydelse, teknologi kan have på samfundet. Afsnittet vil inddrage de forskellige omkostninger der 

er gældende ved de nuværende produktionsmetoder. Dette vil omfatte de generelle omkostninger 

der ligger ved produktion og, hvorledes 3D-printning kan påvirke den traditionelle 

produktionsmetode der har gjort sig gældende i mange år.  

Transaktionsomkostninger vil inddrages med samme hensigt, for at kunne estimere de besparelser 

samfundet vil kunne drage, som følge af teknologien ved 3D-printning. Det økonomiske afsnit vil 

fokusere på, hvorledes 3D-printning kan ændre markedsstrukturen og kreere et marked, hvori 

fuldkommen konkurrence vil blive mere gældende i fremtiden. Essen af det økonomiske afsnit er, 

at vise det potentiale der ligger i teknologien ved 3D-printning og, hvilken effekt det vil have for 

markedet. 
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Kapitel 5: Den teknologiske udviklings indvirkning på økonomisk vækst 
5.1 Industrielle revolutioner 
Det blev i afhandlingens indledning nævnt, at 3D-printning kunne udgøre en del af en kommende 

industrielle revolution i samfundet. Dette afsnit har til formål, at give en kort historisk ballast til 

dette perspektiv, og samtidig identificere 3D-printningens relevans for en eventuel industriel 

revolution. 

Den første industrielle revolution startede cirka i midten af 1700-tallet og sluttede i midten af 1800-

tallet. Denne blev primært udløst af konstruktionen af jernbaner og opfindelsen af dampmaskinen. 

Den anden industrielle revolution startede i slutningen af 1800-tallet og varede indtil starten af 

1900-tallet, og var primært baseret på masseproduktion, som følge af en række innovationer inden 

for elektricitet og samlebåndet.159 Konsekvensen af de industrielle revolutioner har været 

overvældende for specielt den vestlige verdens udvikling, hvor levealderen blev hævet betragteligt, 

som konsekvens af en stigning i velfærd og bedre økonomiske vilkår for mennesker.160 

5.1.1 Den tredje industrielle revolution 
3D-printning er en teknologi, der har potentiale til at forandre verden, som citeret af Schwab: ”By 

enabling ”smart factories” the fourth industrial revolution creates a world in which virtual and 

physical systems of manufacturing globally cooperate with each other in a flexible way. This enables 

the absolute costumization of products and the creation of new operating models.”161 Forfatterens 

udgangspunkt er, at det ikke alene er 3D-printning der vil udgøre denne revolution, men at 

omfanget er langt større og omfatter megatrends såsom selvkørende biler, robotter og nye 

materialer. Derudover ser vi en stærk udvikling i videnskaben inden for genteknologi, nano-

teknologi og kvantumcomputere. Slutteligt vil en stigende digitalisering og udvikling af ”internet of 

things” spille en rolle, i denne nye revolution.162 

Det er som udgangspunkt besværligt, at vurdere hvilken indflydelse den tredje industrielle 

revolution vil have på vores samfund. Alene 3D-printning har potentiale til at disrupte mange 

brancher som vi kender dem i dag. Fusionerer man denne teknologi med artifical intelligence, og 

andre af de ovenstående teknologier, vil det medføre både sociale, økonomiske og politiske 

                                                      
159 Schwab, Klaus (2017), “The Fourth Industrial Revolution”, Penguin Books Ltd, s. 6-7 
160 Anderson, Chris (2012). “Makers - The New Industrial Revolution”, Crown Pub, s. 36-37 
161 Schwab, Klaus (2017), “The Fourth Industrial Revolution”, Penguin Books Ltd, s. 7-8  
162 Schwab, Klaus (2017), “The Fourth Industrial Revolution”, Penguin Books Ltd, s. 8 og 15 – 18  
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ændringer i samfundet.163 Afhandlingen vil i de følgende afsnit først anskue Nicolas Kondratieff’s 

teori om økonomiske bølger og derefter Joseph Schumpeter’s teori om kreativ destruktion, der 

begge har til formål, at de vil bidrage til at illustrere potentialet for en ny teknologi, samt hvilken 

indflydelse denne kan have på økonomien. Dette har til formål, at belyse hvorfor 3D-printning i 

fremtiden kan have en enorm indflydelse på samfundet og dermed også tydeliggøre vigtigheden af 

en passende regulering der imødekommer teknologiens potentiale. 

5.1.2 Kondratieff bølger 
Ovenstående afsnit påviste, at udgangspunktet for en industriel revolution historisk set har været 

tilstedekomsten af en række teknologier. De industrielle revolutioner er store, dramatiske og 

altomvæltende, set ud fra et historisk perspektiv, men ser man nærmere på historien om den 

teknologiske udvikling og sammenholder denne med økonomien, finder man en 

bemærkelsesværdig sammenhæng. 

Nicolas Kondratieff udviklede i omkring 1925 sin teori omhandlende lange bølger, der viste hvordan 

kapitalismen med cirka 50 års mellemrum gennemgik opture og nedture. Denne teori blev 

videreudviklet af Joseph Schumpeter i 1939. Han mente, at disse bølger skulle deles op i 4 forskellige 

faser; Velstand (Prosperity), recession, depression og genvinding (Recovery).164 Schumpeters teori 

tager udgangspunkt i den teknologiske udvikling og lægger denne til grund for et opsving, hvor 

entreprenører udnytter den nye teknologi til at skabe økonomisk vækst. Når potentialet i denne 

innovation er udnyttet vil man derefter se recession, efterfulgt af en depression i økonomien. 

Schumpeter argumenterede, at innovation, og specielt diffusionen af denne, var med til at skabe et 

opsving.165 Diffusion af teknologien er den efterfølgende sværm af teknologier og i praksis er dette 

udfaldet af, at virksomheder investerer i teknologien og videreudvikler den, således at den kan 

anvendes i praksis.166 

                                                      
163 Schwab, Klaus (2017), “The Fourth Industrial Revolution”, Penguin Books Ltd, s. 13  
164 Solomou, Solomos (1987), ”Phases of economic growth, 1850-1973”, Cambridge University Press, s. 7. 
165 Freeman, Christopher (1982). “Innovation And Long Cycles Of Economic Development”, Economics Department, 
University of Campinas, s. 2 
166 Freeman, Christopher (1982). “Innovation And Long Cycles Of Economic Development”, Economics Department, 
University of Campinas, s. 5 
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Figur 2: Kondratieff bølger – lange bølger af økonomisk velstand. Kilde Allianz Global167  

Schumpeter, der døde i 1950, kunne udelukkende analysere de 3 første historiske Kondratieff 

bølger, hvor henholdsvis dampmaskinen, jernbaner og elektricitet var udgangspunktet. Økonomer 

har i den efterfølgende periode identificeret flere Kondratieff bølger, hvor den 4. bølge primært var 

baseret på bilens opfindelse og den 5. bølge var opfindelsen af computeren (Se Figur 2). Schumpeter 

var selv kritisk overfor sit værk og mente, at det var op til efterkommere at afprøve teorien. Den er 

ligeledes også blevet anmærket for at være mere generaliserende og at den ikke inddrager 

tilstrækkeligt økonomisk evidens.168 Hvorvidt 3D-printning kan udgøre en innovation, der i teorien 

kan være med til at starte en ny 6. Kondratieff bølge, kan udelukkende forekomme spekulativt, da 

det ikke kan funderes ud fra et empirisk grundlag.  

Opfindelsen af bilen, der startede den 4. Kondratieff bølge, gav mulighed for en effektivisering af 

transporten og var særligt kendetegnet af den personlige transportudvikling, idet den har erstattet 

hestens transportfunktion. Der er dog påkrævet visse åbenlyse forudsætninger for at denne 

teknologi kan blomstre, da regulering først og fremmest skal tillade benyttelsen af teknologien. 

Endvidere, så er det en grundlæggende forudsætning for optimal udnyttelse og udbredelse, at der 

opføres veje og siden hen regulering omkring trafiksikkerhed m.m. Sammenspillet mellem lovgiver 

og industrien har haft en afgørende betydning for bil-teknologiens udnyttelse. 

                                                      
167 Allianz Global Investors Capital Market Analysis (2010), “The sixth Kondratieff – long waves of prosperity”, s. 6 
168 Freeman, Christopher & Soete, Luc (2012). “The Economics of Industrial Innovation”, Routledge, s. 18 
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5.1.3 Den kreative destruktion ved teknologisk udvikling 
Formålet med dette afsnit er, at vise hvordan teknologi kan have en indflydelse på samfundet, set 

ud fra en innovationsøkonomisk teori fra Joseph Schumpeter og ud fra denne dannes den teoretiske 

grundramme for 3D-printerteknologiens indvirkning på samfundsøkonomien. Eksemplet om bil-

teknologiens udbredelse blev primært anskuet ud fra en positiv vinkel, men i sagens kerne ligger 

der, at samfundet oplevede et skift hvor hesten pludselig måtte forlades til fordel for bilen.  

I Joseph Schumpeters teori om kreativ destruktion, beskrives teknologisk udvikling som en 

hensynsløs mekanisme i kapitalismen, hvor ny teknologi destruerer eksisterende markeder: ”The 

opening up of new markets, (…) that incessantly revolutionizes the economic structure from within, 

incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one. This process of Creative 

Destruction is the essential fact about capitalism.”169 

Teknologi er et afgørende konkurrenceparameter i et kapitalistisk samfund. Hvor den i et statisk 

kortsigtet perspektiv er ødelæggende og inefficient, så er teknologisk udvikling i et dynamisk 

langsigtet perspektiv nødvendig for at skabe økonomisk vækst igennem effektiviseringer af 

eksisterende metoder. 170 

I relation til 3D-printerteknologiens udvikling kan man derfor argumenterer for, at samfundet vil 

kunne opleve i omstillingsperioden, at den nye teknologi river eksisterende virksomheder op ved 

roden, igennem kreativ destruktion. Når det nye marked er etableret vil samfundet for alvor opnå 

den positive effekt teknologien kan have.  

Udspredning & diffusion af teknologi 
Disruptive teknologi bliver af Clayton Christenssen defineret som en teknologi der ændrer markedet 

fra at være begrænset til en eksklusiv gruppe af mennesker eller virksomheder i samfundet, til at 

blive gjort tilgængelig for den almene befolkning i samfundet. 3D printning skaber en mulighed for 

private, at producere et produkt der førhen var begrænset til virksomheder som konsekvens af 

økonomiske omkostninger der er indbefattet ved produktion. Fysisk produktion gøres muligt for en 

                                                      
169 A.Schumpeter, Joseph (2003). “Capitalism, Socialism & Democracy, Joseph A. Schumpeter with a new introduction 
by Richard Swedberg”, Routledge, s. 83 
170 A.Schumpeter, Joseph (2003). “Capitalism, Socialism & Democracy, Joseph A. Schumpeter with a new introduction 
by Richard Swedberg”, Routledge, s. 84: “But in capitalist reality as distinguished from its textbook picture, it is not 
that kind of competition which counts but the competition from the new commodity, the new technology, the new 
source of supply, the new type of organization (the largest-scale unit of control for instance)—competition which (…) 
which strikes not at the margins of the profits and the outputs of the existing firms but at their foundations and their 
very lives. This kind of competition is as much more effective than the other (…)” 
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bred del af befolkningen og dette medfører en stor værdi til samfundet. Man kan drage en parallel 

mellem den udvikling der sker inden for 3D printning med udviklingen der har foregået inden for 

computere. Hvor computere førhen kun var tilgængelige for de største virksomheder, frem til i dag 

hvor alle har adgang til en privat computer.171  

Den værdi der ligger i, at 3D printning på langt sigt vil blive tilgængelig for en bredere del af 

befolkningen, vil medføre innovation og vækst i samfundet der ellers ikke ville have været mulig, 

hvis teknologien havde været begrænset til kun at vedrøre få virksomheder.   

Moses Abramovitz har belyst den enorme vækst der fandt sted i USA mellem 1870 til 1950, også 

kendt som den industrielle revolution. Af den store fremgang, der forekom over en 70-årig periode, 

bestod 15% af denne vækst af øgede investeringer fra kapital og øget arbejdsvækst. De resterende 

85% af væksten kom fra forbedringer af teknologien inden for produktion tilførsel af maskiner som 

redskaber til produktion.172 Fra 1950 til 2000 har landbrugssektoren oplevet en forøget stigning af 

output pr. hektar på 150%, og med en gennemsnitlig stigning af produktivitet i hele 

landbrugssektoren på 55%173. Denne ellers traditionelle sektor, der har eksisteret i tusindvis af år, 

har opnået denne store vækst på kort tid, som følge af nye teknologier og redskaber. Nyere 

maskiner samt GPS systemer der kan kontrollere maskinerne helt præcist og få det optimale ud af 

afgrøderne. Droner er eksempelvis en ny tilføjelse til landbruget, der kan give landmanden et hurtigt 

overblik over sine marker og hvor der skal tilføjes mere gødning for at opnå den optimale profit.174 

Disse teknologier, der tidligere har været begrænset, er blevet alment tilgængeligt og dette skaber 

denne vækst i samfundet der underbygges af Clayton Christensens teori. 

Særligt diffusion af teknologien gør det muligt for en teknologi at nå ud til andre markeder, end 

teknologien måske først var tiltænkt til. Christopher Freeman, der særligt studerer Schumpeters 

teori om innovationsøkonomi, konkluderer således: ”What matters in terms of economic growth, 

investments and employment is not the date of the basic innovation, (…); what matters is the 

diffusion of basic innovation. (…) It is this combination of diffusion with related, induced and social 

                                                      
171 Christensen, Clayton et. al. (2015). “What Is Disruptive Innovation?”, Harvard Business Review  
172 Magnani, Marco (2014). “Creating Economic Growth Lessons for Europe”, Palgrave Macmillan, s. 27  
173 Magnani, Marco (2014). “Creating Economic Growth Lessons for Europe”, Palgrave Macmillan, s. 29  
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innovations which give rise to expansionary effect in the economy as whole.”175 Freeman 

argumenterer for, at det ikke er teknologien i sig selv, men den efterfølgende anvendelse og 

videreudvikling af teknologien, der skaber væksten i samfundet. 

I relation til 3D-printning kan selve diffusionen af teknologien forklares ud fra Gartners Hype Cycles, 

illustreret nedenfor i Figur 3. Generelt anvendes disse af virksomheder, til at få indblik i hvornår de 

skal tilgå et marked, da Hype Cycles illustrerer applikationer og tidshorisonten for disse. Hype Cycle 

opdeles i de 5 faser, der illustreres på x-aksen. Udviklingen af teknologier starter i ”Innovation 

Trigger”, hvor det som regel får en masse medieopmærksomhed. Derefter bevæger det sig mod 

”Plateau of Productivity”, der er den afsluttende fase hvor teknologien bliver anvendt i hele 

samfundet. 176 Overordnet er diffusionsprocessen for 3D-printning i fuld gang og en række 

afgørende teknologier vil bevæge sig i den afsluttende fase indenfor de næste 2-5 år.  

 

Figur 3: 3D-printning ”Hype Cycle”. Kilde: Gartner177 

                                                      
175 Freeman, Christopher (1982). “Innovation And Long Cycles Of Economic Development”, Economics Department, 
University of Campinas, s. 5  
176 Gartner.com, “Gartner Hype Cycle”.  
177 Columbus, Louis (2015). ”Gartner’s Hype Cycle For 3-D Printing, 2015: Medical Products Driving Market Growth”, 
Forbes Magazine. 
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Kapitel 6: Det økonomiske potentiale i 3D-printere  
6.1 Udbredelsen af 3D-printerteknologien. 
Dette afsnit tilsigter en vurdering af udbredelsen af 3d-printerteknologien, både i forhold til 

virksomheder og private. I denne sammenhæng vil afsnittet også redegøre for, hvilke materialer der 

i dag kan printes i og hvad man kan forvente i fremtiden. Dermed skabes både et overblik og et 

indblik i den udbredelse 3D-printning kan have på det generelle marked for produktion. 

Markedet inden for 3D printning oplevede en vækst i 2015 til 25.9%, markedet inden for 3D 

printning har de sidste 27 år haft en gennemsnitligt vækst på 26.2%178  3D printning industri var i 

2016 på en værdi af 6.063 milliarder USD179, det estimeres at markedet i 2022 vil vokse til 16.8 

milliarder USD180 

6.1.1 Materialer der kan 3D-printes 
3D-printnign er som udgangspunkt mest kendt for at printe i plastik, da materialet er let at håndterer 

og ikke kræver specielt høje temperaturer. Plastik er langt fra det eneste materiale, man kan printe 

med i dag. Shapeways, der distribuere 3D-printede produkter ml. sælgere og købere, udbyder 

samlet 18 materialer, der indgår alt fra metaller som aluminium og stål, til platin, guld, sølv og 

porcelæn.181 I fremtiden vil man kunne forvente flere materialer, forskere er på nuværende 

tidspunkt i gang med at udvikle teknologien bl.a. indenfor tøj182, glas183  og levende celler.184 

6.1.2 3D-printerens udbredelse hos virksomheder 
Generelt set vil 3D-printning have en afgørende indflydelse på produktion i fremtiden, i en 

undersøgelse foretaget af PwC hos mindre- og mellemstore produktionsvirksomheder, vurderes det 

at 66.7% af de adspurgte er i gang med at implementere 3D printning i deres virksomhed.185 24.7% 

af virksomhederne har tænkt sig at benytte i 3D printning i fremtiden, hvor 15.5% af de 24.7% har 

                                                      
178 Wohlers Associates Inc (2016). ”Wohlers Report 2016 Published: Additive Manufacturing Industry Surpassed $5.1 
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180 Global Industry Analysts, Inc. (2017). ”New Innovations, Enhanced Printing Performance and Declining Prices Drive 
the Global 3D Printing Market”  
181 Shapeways (2017). ”From Metals to Porcelain, Plastics to Sandstone, and everything in-between.”  
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tænkt sig at implementere 3D printning inden for 3 år.186 Undersøgelsen påpeger at 91.4% af alle 

de adspurgte producent virksomheder enten har eller planlægger, at benytte 3D printning til 

produktion. 

Et slående eksempel på, hvor hurtig udvikling af både teknologien og udbredelsen går er den 

amerikanske høreapparat branche, hvor hele industrien konverterede over til 100% 3D-printning i 

produktion af høreapparater, på under 500 dage. De aktører der ikke konverterede, eksisterer ikke 

længere. 187 Høreapparater er oftest lavet af plastik og dette kan delvist forklare hvorfor denne 

branche har været en af de første til at gennemgå transformationen. Derudover er produktet bygget 

op omkring individuel produktion, hvilket vil blive belyst yderligere i afsnit (xxx) 

Ligeledes har legetøjsvirksomheden Mattel, der måske er bedst kendt for barbiedukken, 

offentliggjorde i 2016, at de vil sælge 3D printere så forbrugere kan printe deres eget legetøj.188 

Tidshorisonten hvorpå 3D-printerteknologien vil blive implementeret i virksomheder, afhænger 

selvfølgelig af udviklingen – særligt i de materialer der kan printes. Men der er på nuværende 

tidspunkt, således både et statistisk og empirisk grundlag for at kunne bekræfte, at 3D-printning vil 

blive implementeret som en produktionsmetode hos virksomheder.  

6.1.3 3D-printerens udbredelse til private 
På trods af at online-tjenester som Shapeways udbyder objekter, der er printet i en lang række 

forskellige materialer, er de fleste af disse teknologier henvendt til virksomheder. Privatprintning er 

på nuværende tidspunkt primært baseret på print i plastik.189 Salget af 3D-printere til private har 

gennemgående været meget afhængig af prisudviklingen på maskinerne. I dag kan man købe 

printere helt ned til 400$ og der forventes at det generelle prisniveau for printere alene i 2016 vil 

falde med 6,4%.190 

Som vist i figur 4, steg salget af personlige 3D-printere, defineret som printere til under 5.000$ og 

markeret med lyseblå i figuren, med 69,7% og der blev solgt næsten 280.000 maskiner. Figur 3 viser 

derudover at antallet af solgte maskiner næsten fordoblede hvert år, fra 2012 til 2015.  

                                                      
186 PwC (2014). “3D Printing and the new shape of industrial manufacturing Chart Pack”, Manufacturing Institute, s. 3 
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Figur 4: Salg af 3D-printere til private og erhverv. Kilde: Se fodnote191 

I fremtiden vil man se teknologien udvikle sig og det vil være muligt for private, at 3D printe 

produkter i forskellige materialer. Dette vil medføre, at bredden af produkter der vil kunne 3D 

printes, vil blive langt højere og påvirke de fleste brancher i markedet.192  

6.2 Transaktionsomkostninger 
Dette afsnit belyse de ændringer 3D printer teknologien giver muligheder for i 

transaktionsomkostningerne.  Analysen vil særligt lægge vægt på de transaktionsomkostninger der 

indgår i den traditionelle supply chain, med det formål at udspecificere de besparelser samfundet 

ville kunne opnå i en overgang fra traditionel produktion til 3D printning.  

Den teoretiske ramme for analysen er primært baseret på Langlois & Robertsons teori om 

transaktionsomkostninger, der definerer disse som ”friktioner” der skal tolkes som de direkte 

omkostninger for virksomheder. Deres teori tager udgangspunkt i, at virksomhederne, eller 

markedet, på langt sigt vil finde den struktur der er mest efficient, og hvor 
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transaktionsomkostningerne dermed forsvinder.193: “And, with time and learning, contracting 

parties gain information about one another’s behaviour. More importantly, the transacting parties 

will with time develop or hit upon institutional arrangement that mitigate the sources of transaction 

costs”.194 Longlois & Robertsons teori bygger på, at den traditionelle transaktionsomkostningsteori 

undervurderer virksomhedernes evne til at tilpasse sig teknologi. Den teknologiske udvikling og 

organisationsform vil skabe den mest efficiente løsning for at minimere transaktionsomkostninger. 

Teorien anvendes således til, at underbygge den grundlæggende tese om, at 3D printning vil ændre 

den nuværende struktur på supply chain, som følge af den nye teknologiske udvikling vil kunne 

mindske de nuværende transaktionsomkostninger.  

6.2.1 Transaktionsomkostninger I den traditionelle supply chain 
Supply chain er et samlet udtryk for alle de konstituerende led der ligger mellem formidlingen af et 

produkt fra idé til den er fysisk tilgængelig for forbrugeren: “Supply chain is defined as a group of 

inter-connected participating companies that add value to a stream of transformed inputs from their 

source of origin to the end products or services that are demanded by the designated end-

consumer.” 195 Figur 5 viser den traditionelle supply chain, der selvfølgelig kan variere alt efter 

hvilket produkt der ønskes formidlet.  

 

Figur 5: Illustration af den traditionelle supply chain. Kilde CSC (Egen tilvirkning) 196 

I den traditionelle supply chain fremgår transaktionsomkostningerne, som de omkostninger der 

forekommer mellem samtlige led i kæden. Dette udmønter sig særligt i forhandlinger og transport, 

og samtlige led i kæden besidder omkostningerne på disse områder.  

6.2.2 3D-printerteknologiens indvirkning på transaktionsomkostninger i supply chain 
3D printerteknologien muliggøre en proces, hvor ikke alene de traditionelle transaktions-

omkostninger kan reduceres i formidlingen af et produkt, men grundet teknologiens muligheder, 
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har man nu mulighed for at anskue samtlige led som en direkte transaktionsomkostning. Denne 

synsvinkel er illustreret i Figur 6. nedenfor. 

 

Figur 6: Illustration af 3D-printers indvirkning på supply chain. Kilde: CSC197 

Figur 6 illustrerer, at alle de mellemliggende led fra den traditionelle supply chain, i fremtiden kan 

forbigås, idet 3D-printning kan virkeliggøre ophavsmandens ide direkte til forbrugeren. Dermed 

bliver alle de led der førhen var nødvendige i formidlingen af produktet overflødige. Det er ikke bare 

forhandlinger og transport, men også opbevaring og detailhandel af produkter, der forekommer 

som unødvendige led i formidlingen. Samtlige af disse led i kæden udgør en omkostning, der i sidste 

ende tilfalder forbrugerne at betale, da prisen på et produkt også vil skulle tage højde for disse 

omkostninger.  

3D-printning gør det muligt for den ophavsberettigede, at designe sit produkt digitalt og derefter 

sælge CAD-filen direkte til forbrugeren vha. online-tjenester. Forbrugerne vil derefter kunne printe 

sin erhvervede CAD-fil til en fysisk genstand, uanset om der er tale om en Lego klods eller en 

reservedel til bilen, uden at dette vil have indflydelse på transaktionsomkostningerne.  

Med udgangspunkt i disse betragtninger, vil afsnittet efterfølgende specificere de omkostninger der 

er forbundet med den traditionelle supply chain. Derefter vil afsnittet vurdere 3D 

printningsteknologiens indvirkning på disse transaktionsomkostninger, for derefter at kunne 

vurdere om det er muligt for samfundet at opnå besparelser. 

6.2.3 Forhandlinger  
Alle ydelser der involverer 3. parts partier, vil i princippet involverer en omkostningsfuld forhandling, 

hvoraf denne omkostning vil være op til rettighedshaveren at skulle bære, i forbindelse med 
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formidlingen af produktet. Forinden at forhandlingsprocessen kan indledes, er det ligeledes 

nødvendigt at finde den rette leverandør, hvoraf der også vil være omkostninger i forbindelse med 

søgningen forbundet til forhandlingerne.  

Virksomheder ønsker at oprette faste aftaler med de forskellige virksomheder der udgør et led i 

supply chain, for at kunne beregne de omkostninger der vil blive inkluderet for at kunne 

prisfastsætte produktet. Det er i virksomhedens bedste interesse, at opnå de lavest mulige 

transaktionsomkostninger i forhandlingerne for at profitoptimere.  

Et andet aspekt ligger i, at virksomheder ønsker stabile leverandører, da hele deres produktion kan 

afhænge af, at en leverandør leverer som aftalt. Dette kan medføre, at virksomheder vælger dyrere 

leverandører der forhøjer omkostningerne yderligere, men derimod giver en højere sikkerhed.198  

Modsat kan aftaler og faste samarbejdspartnere reducere omkostningerne ved forhandlingerne, 

primært begrundet i den fælles oparbejdede forståelse og resultatet af at man ikke skal forhandle 

med nye leverandører.199 Modsat vil der være yderligere omkostninger forbundet med realiseringen 

af et nyt produkt, fremfor et allerede eksisterende produkt.  

6.2.4 Transaktionsomkostninger mellem rettighedshaver og producent  
I traditionel produktion vil der forekomme forhandlinger igennem alle led af distributionen indtil 

produktet bliver erhvervet af køberen. For at kunne producere en prototype vil der foregå en 

transaktion imellem den pågældende rettighedshaver og producenten. En sådan transaktion vil 

indbefatte, at rettighedshaveren forhandler sig frem til en aftale med producenten. Producenten 

producerer hermed det ønskede produkt rettighedshaveren måtte ønske, hvormed transaktionen 

skaber en direkte transaktionsomkostning for rettighedshaveren.   

Producenten vil bære ansvaret for de omkostninger der er omfattet af produktionen, såsom 

materialer fra diverse eventuelle leverandører. Forhandlingen mellem producenten og 

leverandøren vil skabe en transaktionsomkostning, der indirekte overføres til rettighedshaveren og 

afspejles i prisen. 
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Den endelige produktionspris vil afspejles af de transaktionsomkostninger der vil være nødvendige 

for at gennemføre produktionen af produktet for den ophavsberettigede. Alle transaktioner er en 

direkte omkostning, der bliver pålagt det givne produkt og øger produktionsprisen.  

6.2.5 Rettighedshaver og distributør  
Distributørerne er essentielle i supply chain og agerer som bindeleddet mellem rettighedshaveren 

af produktet og forbrugeren. Denne transaktion mellem de to parter er en omkostning der pålægges 

produktet, som er nødvendig i den nuværende supply chain for, at kunne kreere et salg. 

Omkostninger for distributøren indebærer opbevaring, detail og fysisk arbejdskraft der er 

nødvendige med henblik på at skabe et salg. Disse omkostninger vil afspejle sig i prissætningen af 

produktet til forbrugeren, som i sidste ende vil betale for de ovenstående omkostninger.  

Rettighedshaveren vil kunne opnå store besparelser, hvis dette led ikke eksisterede og der i stedet 

var en direkte handel med forbrugeren. Et eksempel på dette kan være online salg, hvor 

virksomheder kan afskære distributøren og dermed transaktionsomkostningerne, hvilket resulterer 

i en højere profit samt reduceret pris på produkterne til forbrugeren.200 

6.2.6 Transport  

I Figur 4 blev der vist, hvordan transport kan indgå i samtlige led i den traditionelle supply chain. En 

af de afgørende årsager til dette skyldes, at produkter bliver produceret i lande med lave 

lønningsomkostninger og et højt udbud af arbejdskraft. F.eks. i Asien, hvor lønningerne er minimale 

sammenlignet med de vestlige lande.201 Dette medfører, at produkter skal transporteres ud til de 

forskellige verdensdele alt afhængigt af hvor forbrugeren befinder sig, hvilket ofte er i de vestlige 

lande202.  

Et produkt transporteres flere gange før produktet når den endelige destination, hvori forskellige 

transportaftaler vil tilføje øgede omkostninger for produktet. Som konsekvens af den nuværende 

produktionsmetode og den traditionelle struktur på supply chain, er transport en direkte 

omkostning der er uundgåelig.203  Som det blev vist i ovenstående figur 4 tidligere i afsnittet vil der 

være transportomkostninger mellem alle leddene fra producenten il forbrugeren. 
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3D printning har den klare fordel, at transporten vil fungerer via en digital CAD fil der transporteres 

digitalt og dermed en friktionsfri transaktion imellem sælger og køber.  

I rapporten ”Impact of 3D Printing on Global Supply Chains by 2020” estimeres det, at 3D printning 

vil kunne reducere transportudgifter med 85%.204 Dette vil betyde, at transportbranchen vil blive 

udsat for omfattende udfordringer i fremtiden, samt at de vil blive nødt til at nytænke deres 

forretningsmodel, hvis de skal fortsætte med at eksistere i et marked der kan blive domineret af 3D-

printning.  

6.2.7 Lager & Opbevaring  

Ved traditionel produktion vil højere kvantitet medfører lavere omkostninger pr. enhed, og hvoraf 

de faste omkostninger vil blive spredt ud på flere produkter og sænke de totale omkostning pr. 

enhed. Det samme gør sig gældende inden for transport og der vil blive transporteret det højst 

mulige antal enheder pr. container for at sænke de totale transportomkostningerne pr. enhed.  

En naturlig konsekvens af dette vil være, at det ikke er alle transporterede produkter der kommer 

direkte ud til forbrugeren. Ligeledes er det også i virksomhedens interesse, at producere ekstra og 

være lagerførende på visse produkter for at kunne levere hurtigst muligt ud til nye kunder.  

Opbevaring er en nødvendig transaktionsomkostning, som konsekvens af den nuværende 

produktionsmetode. Opbevaring er en variable omkostning der er afhængig af faktorer såsom 

kvaliteten af opbevaringslokalerne, placeringen og tidshorisonten for opbevaringen af produktet.  

En rapport fra DHL viser, at lagerhaller med reservedele fra forskellige brancher ofte ligger inde med 

et overskud på op til 20% der aldrig bliver afsat.205  

Dette er direkte transaktionsomkostninger som er en konsekvens af den traditionelle 

produktionsmetode, hvori det er umuligt at fjerne opbevaring som et led i supply chain. Det er 

omkostningsfuldt for virksomheder, at opbevare produkter og dette kan medføre, at produkterne 

bliver forældet og derved fremstå som et direkte tab. Lagerhaller skal anses som en nødvendig 

transaktionsomkostning, der er skabt for at kunne holde produktions- og transportomkostningerne 

                                                      
204 Bhasin, Varun & Raheel Bodla. “Impact of 3D Prinitng on Global Supply Chains by 2020”, s. 4  
205 DHL Trend Research (2016). “3D Printing And The Future Of Supply Chains A DHL Perspective On The State Of 3D 
Printing and Implications for Logistic”, DHL Customer Solutions & Innovation, s. 17 
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nede, men opbevaring skaber også markante transaktionsomkostninger for virksomheder206. 

3D-printning vil eliminere hele aspektet om opbevaring eftersom produkterne vil blive produceret 

hos forbrugeren. Den fysiske opbevaring vil blive digitaliseret og dermed overflødiggøre lagerhaller 

til fysiske produkter for virksomheder, hvilket vil være en direkte besparelse for virksomhederne. 

Ved at distribuere produkterne digitalt vil man kunne opnå et mere efficient marked der vil afskære 

de ovenstående omkostninger.    

6.2.8 Detail 
Inden for detailhandel vil de største transaktionsomkostninger være fysiske butikker og 

arbejdskraft. Prisen på produkterne vil derfor også påvirkes af disse omkostninger der er pålagt 

detailhandlen ved de fysiske butikker. Arbejdskraft vil være nødvendigt i butikken for at kunne sælge 

produkterne og håndtere betalingerne fra forbrugerne. Omkostningerne vil også indbefatte 

arbejdskraft til vedligeholdelse af butikken samt rengøringen heraf. Alle overstående eksempler er 

markante transaktionsomkostninger som er nødvendige omkostninger, for at kunne kreere et salg. 

6.2.9 3D printning i forhold til transaktionsomkostninger 
I de ovenstående afsnit har vi søgt at belyse de mest markante transaktionsomkostninger der 

opstår, når en virksomhed benytter den traditionelle supply chain struktur, hvor 

masseproduktionen er udgangspunktet. 3D printning vil revolutionere hele aspektet af de 

transaktionsomkostninger der er nødvendige ved den traditionelle produktionsmetode. 207 

3D printning vil gøre således, at ophavsrettighedshaveren af et produkt kan distribuere sit produkt 

direkte til køberen i en direkte transaktion mellem de to parter. Denne transaktion vil foregå via en 

digital transaktion der vil indbefatte minimale transaktionsomkostninger.208 Dette vil betyde, at 

transaktionsomkostningerne der er blevet beskrevet i de ovenstående afsnit vil forsvinde. Ved at 

benytte 3D printning vil hele supply chain helt enkelt blive overflødigt og de omkostninger der 

omfattet heri vil elimineres. Særligt logistik branchen vil blive mødt med udfordringer, eftersom 

transporten vil blive reduceret kraftigt som konsekvens af 3D printning. Dette forklarer hvorfor 

                                                      
206 Reeves, Phil & Mendis, Dinusha ( 2015). “The Current status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: 
An Analysis of Six Case Studies”, Centre for Intellecutal Property Policy & Management, s. 6 
207 Reeves, Phil & Mendis, Dinusha ( 2015). “The Current status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: 
An Analysis of Six Case Studies”, Centre for Intellecutal Property Policy & Management, s. 2  
208 CSC, (2012). ”3D Printing And The Future of Manufacturing”, CSC Leading Edge Forum Technology Program, s. 21 
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nogle af de største transportvirksomheder, såsom DHL og UPS, har offentliggjort, at de vil udvikle 

3D Hubs, hvor private kan få printet deres produkter tæt på dem selv.209 210  

Det vil fungere som et posthus, hvor DHL og UPS vil pålægge sig ansvaret for, at printe de produkter 

som private forbrugere har købt. Man vil derefter kunne komme ned og hente sit 3D printede 

produkt og betale for denne service. Dette viser, at transportvirksomheder er indforstået med de 

kommende muligheder 3D printning giver og investerer dermed i denne teknologi, med henblik på, 

at der vil forekomme mindre transport i det fremtidige marked.  

Omkostningerne ved produktion indbefatter faktorer i supply chain såsom arbejdskraft, opbevaring 

og logistik. Fordelene der ligger ved 3D printning er aspektet af, at man kan producere on demand 

og den fysiske produktion vil udføres af køberen.  

Rapporten ”Impact of 3D Printing on Global Supply Chains by 2020”211 har analyseret de 

omkostninger der ligger i den nuværende supply chain sat op imod de fordele 3D printning kan 

medføre inden for 3 år.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Traditionelle produktionsomkostninger vs. 3D-printning. Kilde: Impact of 3D Prinitng on Global Supply Chains by 
2020212 

Som det fremgår i Figur 7, er der markante besparelser at hente ved brug af 3D printning 

sammenlignet med traditionel produktion.  

                                                      
209 Gardner, Peggy (2016). ” Collaboration with SAP will add an Industrial-strength Solution for Supply Chain 
Management as Part of On-demand Network”, UPS Pressroom, Atlanta  
210 DHL Trend Research (2016). “3D Printing And The Future Of Supply Chains A DHL Perspective On The State Of 3D 
Printing and Implications for Logistic”, DHL Customer Solutions & Innovation  
211 Bhasin, Varun & Raheel Bodla. “Impact of 3D Prinitng on Global Supply Chains by 2020” 
212 Bhasin, Varun & Raheel Bodla. “Impact of 3D Prinitng on Global Supply Chains by 2020”, s. 3 
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Inden for transport vil der være en besparelse på 85% ved at 3D printere printer produkterne i lokale 

placeringer der er tættere på forbrugerne. Ved at sætte de to forskellige produktionsmetoder op 

imod hinanden, med henblik på de ekstra omkostninger ved supply chain, vil der være en besparelse 

på 70% i de totale omkostninger ved brug af 3D printning sammenlignet med den traditionelle 

produktionsmetode213.  

En sektor som eksempelvis bilbranchen solgte på verdensplan 89 millioner biler i 2916214 og står for 

omkring 1.6% BNP på verdensplan.215 Automobilbranchen har en mulig besparelse at opnå ved at 

implementere 3D printning i produktionen af reservedele til biler.  

Besparelsen vil ligge i fjernelsen af omkostningerne der ligger i at have mange millioner reservedele 

liggende på lagere på verdensplan, opbevaringstiden vil gennemsnitligt ligge på 7-10 år, hvilket vil 

medføre en besparelse på 90% for automobilbranchen216. 

Dette bringer os tilbage til introduktionen i dette afsnit, hvor der blev redegjort for Langlois & 

Robertson teori. I deres teori, vil markedet på sigt benytte sig af den teknologi der vil mindske de 

transaktionsomkostninger der er pålagt ved produktionen217. 

Samfundsmæssigt er det svært at vurdere den værdi 3D printning har potentiale til at udvikle sig til 

at være, men som specificeret i det ovenstående afsnit, så åbner 3D printning op for nogle helt nye 

muligheder, der ikke har været mulige før. De besparelser der finder sted igennem hele supply chain 

er så markante og vil kunne ændre hele måden hvorpå markedet er struktureret.218 Den værdi der 

ligger i de besparelser ved 3D printning er umulige at fastsætte. Det der står klart efter 

gennemgangen af de ovenstående afsnit er, at 3D printning har potentiale til at kunne kreere kreativ 

destruktion i markedet, som konsekvens af en langt mere efficient transaktion imellem sælger og 

køber.  

Der er klare fordele ved brugen af 3D-printning fremfor den traditionelle produktionsmetode og 

man må ud fra dette vurdere, at det med stor sandsynlighed vil betyde, at 3D printning har et 

                                                      
213 Bhasin, Varun & Raheel Bodla. “Impact of 3D Prinitng on Global Supply Chains by 2020”, s. 3 
214 iSpirit (2016) “Global Automotive Industry: Trends & Forecasts”, iSpirit Business Solutions 
215 Dobbs, Richard et al. (2015) “Where to look for global growth”, McKinsey Quarterly, Mckinsey & Company  
216 Bhasin, Varun & Raheel Bodla. “Impact of 3D Prinitng on Global Supply Chains by 2020”, s. 3 
217 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 368 
218 PwC (2017). ”The Long View How will the economic order change by 2050”,PwC, s.40  



69 
 

potentiale inden for den fremtidig produktionsmetode. Dette vil selvfølgelig også afhænge af, at 

den nuværende teknologi inden for 3D printning vil blive optimeret set med de omkostninger der 

er ved produktion af 3D printning og kvalitetsmæssigt før dette vil finde sted219. 

6.3 Produktionsomkostninger 
Dette afsnit vil fokusere på de forskellige omkostninger der er ved den traditionelle 

produktionsmetode, for at give et indblik i, hvorledes 3D printning kan agere som en alternativ 

produktionsmetode, og udfordre den traditionelle tilgang virksomheder har til produktion. Afsnittet 

vil særligt fokusere på stordriftsfordele i produktionen og opstiller dermed masseproduktion, som 

den konkurrerende produktionsform til 3D printning. 

Teoretisk baseres afsnittet på Richard Nelson & Sidney Winters evolutionære virksomheds- og 

brancheteori der udforsker, hvordan teknologi bliver undervurderet i den neoklassiske teori og ser 

dette som et afgørende aspekt inden for udvikling af det økonomiske marked.220 

Nelson & Winthers pointerer i deres teori, at resultatet af det evolutionære udviklingsforløb vil 

forekomme som et resultat af virksomhedernes søgen efter nye løsninger, der vil kunne give et mere 

efficient resultat. Virksomheder der søger disse nye metoder vil kunne optimere deres virksomhed 

og opnå en markedsfordel overfor konkurrerende parter.221  Ifølge Nelson & Winthers skal den 

evolutionære proces betragtes som en langsigtet ændringsproces, der vil skabe markante 

ændringer i strukturen af markedet, som en naturlig evolution i søgen efter en mere efficient 

markedsstruktur.222 

Denne teori vil give belæg for, at markedet vil ændre sig, hvis 3D printning vil udvikle sig til at blive 

en mere efficient produktionsmetode end på nuværende tidspunkt.  

6.3.1 Produktionsomkostninger & stordriftsfordele 
Den klassiske økonomiske teori fra Adam Smith er udgangspunktet for den økonomiske teori, der i 

dag omhandler stordriftsfordele i produktion.223 Smith var særligt interesseret i stordriftsfordele 

                                                      
219 CSC, (2012). ”3D Printing And The Future of Manufacturing”, CSC Leading Edge Forum Technology Program, s. 2 
220 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 282 
221 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 292 
222 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 293 
223 Frank, Robert H (2010). “Microeconomics and Behavior”, McGRAW-Hill International Edition, 8th Edition, s. 278-279 
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idet han observerede den velfærd samfundet kunne opnå ved masseproduktion. Smith beskrev 

teorien igennem hans eksempel om nålen, hvor han beskriver hvordan hver arbejder bliver tildelt 

en specifik opgave for at effektivere: “Those ten persons, therefore, could make among them 

upwards of forty-eight thousand pins in a day. Each person, therefore, making a tenth part of forty-

eight thousand pins, might be considered as making four thousand eight hundred pins in a day. But 

if they had all wrought separately and independently (…) they certainly could not each of them have 

made twenty.”224  

Mikroøkonomisk teori indenfor produktion har udviklet sig siden Adam Smith, men det er stadig det 

samme udgangspunkt man benytter til, at beskrive stordriftsfordele ved produktion. Der opstilles i 

mikroøkonomien følgende begreber225: 

Faste omkostninger (FC) er ikke afhængig af hvor mange enheder man producerer.  

Dette kunne eksempelvis være leje af produktionsfaciliteter elle renter, dvs. eksempler hvor 

omkostningerne ikke påvirkes som følge af et øget eller faldende output fra virksomheden. 

Variable omkostninger (VC) vil være nul, såfremt man ikke producerer nogle enheder.  

De variable omkostninger kan udgøre arbejdskraft via lønninger og materiale til produktionen, som 

påvirkes af det antal enheder der produceres af virksomheden. De omkostninger vil dermed variere 

alt afhængigt af det antal enheder virksomheden producerer.   

Totale omkostninger (TC) = (FC) + (VC) er de faste omkostninger og variable omkostninger 

sammenlagt giver virksomhedens totale omkostninger, ved at gennemføre en produktion.  

Gennemsnitlige omkostninger (AC) er de totale omkostninger divideret med antallet af enheder 

man producerer. Dette bruges til at finde de gennemsnitlige omkostninger pr. enhed der bliver 

produceret af virksomheden.  

Marginale omkostninger (MC): er de totale omkostninger der forekommer, når virksomheden 

vælger at producere en ekstra enhed. Man benytter MC til at finde det optimale antal produkter 

der skal produceres.  

                                                      
224 Smith, Adam (2007). “The Wealth of Nations”, MetaLibri, s. 9 
225 Cabral, Luís M. B. (2000) “Introduction to Industrial Organization”, Mit Press Ltd, S 18 
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Figur 8: Grafisk illustration af MC og AC. Kilde: Industrial Organization226 

Som vist i Figur 8, kan stordriftsfordele i mikroøkonomien beskrives som det punkt, hvor MC = AC. 

Altså, der findes stordriftsfordele indtil AC skærer MC på kurven. Sammenhængen mellem MC og 

AC er, at når MC falder vil AC stige, dog ikke lige så hurtigt, da dette er et gennemsnit af MC. MC vil 

som udgangspunkt stige, grundet The law of diminishing returns, det vil, som følge af øget enheder 

der produceres indtræffe.227 Dette skyldes, at der ved traditionel produktion vil indbefatte øget 

omkostninger ved at producere et flere enheder.  

Ved 3D-printning vil figur 8 ændres markant, som følge af at prisen pr. enhed ved 3D printning vil 

være identisk, uagtet om der produceres 1 eller 1000 enheder. Dette vil betyde, at vi vil se MC være 

vandret i overstående figur.228  

 

Stordriftsfordele indbefatter, at virksomheder, som konsekvens af et stort output, kan sprede deres 

faste omkostninger (FC) ud på et højt antal enheder, hvilket vil mindske AC. Prisen pr. enhed vil falde 

som følge af, at outputtet øges i produktionen. Dette betyder, at virksomheder med et stort output 

kan producere enheder til en lavere gennemsnitlige totale omkostninger (AC), sammenlignet med 

en mindre virksomhed, hvor et lavere output vil indbefatte af de faste omkostninger vil medvirke til 

højere AC.  

                                                      
226 Cabral, Luís M. B. (2000) “Introduction to Industrial Organization”, Mit Press Ltd, s. 19 
227 Frank, Robert H (2010). “Microeconomics and Behavior”, McGRAW-Hill International Edition, 8th Edition, s. 280 
228 Grynol, Benjamin. “Disruptive manufacturing The effects of 3D printing” Deloitte s.6  
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Dette betyder, at større virksomheder kan drage fordel af deres højere output og sætte prisen på 

én enhed lavere end de konkurrerende virksomheder der har et lavere output.229  

Stordriftsfordele kan også forekomme ved, at de variable omkostninger (VC) vil kunne mindskes 

som konsekvens af større indkøb af materialer via globale leverandører.230 Større virksomheder kan 

benytte deres forhandlingsstyrke til, at erhverve materialer fra leverandører til en lavere pris end 

mindre virksomheder, hvilket betegnes som en del af stordriftsfordele.231 

De nævnte aspekter, der er indbefattet ved stordriftsfordele, giver større virksomheder muligheden 

for, at prissætte deres produkter lavere end mindre virksomheder og medføre en 

konkurrencemæssig fordel på markedet. Dette har medvirket til, at markedet præges af store 

internationale virksomheder der opererer på det globale marked.232 Mindre virksomheder har 

grundet dette, ufordelagtige forudsætninger for, at konkurrere prismæssigt mod større 

virksomheder på markedet som konsekvens af stordriftsfordele.233  

6.3.3 Produktionsomkostninger ved 3D-printning 
Den bedste måde, at illustrer forskellen på 3D-printning og masseproduktion, er igennem et banalt 

eksempel, hvor man f.eks. skal producere en million gummiænder. For at starte en produktion, vil 

det kræve, at man investerer i en støbeform, der eksempelvis koster 10.000$. De materielle 

omkostninger er minimale sammenlignet med dette, så den første and vil koste 10.000$. Hver and 

man producerer efterfølgende, vil reducere de faste omkostninger i udstyr og inden man har nået 

en million ænder, vil omkostningerne ved at producerer den næste and, nærme sig den samme 

pris, som man betaler for råmaterialerne. De faste omkostninger bliver dermed fordelt ud på 

enhederne.  

Hvis man med 3D-printning vil producere en gummiand, vil den første eksempelvis koste 20 $. Det 

eneste man skal betale for at producere gummianden er arbejdskraft og materiale, dvs. de 

                                                      
229 Cabral, Luís M. B. (2000) “Introduction to Industrial Organization”, Mit Press Ltd, s. 23-24 
230 McGrath, Michael E. & Hoole, Richard W (1992). “Manufacturing’s New Economies of Scale”, Harvard Business 
Review  
231 Johnson, Gerry et al. (2011). ” Exploring Strategy Text & Case”, Ninth Edition, Pearson, s. 60-61 
232 Alegria, Andrea et ak., (2012). “ Highly Concentrated: Companies That Dominate Their Industries” IBIS World Inc., 
Special Report  
233 Johnson, Gerry et al. (2011). ” Exploring Strategy Text & Case”, Ninth Edition, Pearson, s. 200 
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variable omkostninger. Sammenlignet med at lave et enkelt produkt under masseproduktion er 

besparelsen ekstrem.  

I modsætning til masseproduktion vil produktionsprisen ikke være afhængig af, at man producerer 

flere enheder for at reducerer de faste omkostninger. Den sidste enhed man printer koster det 

samme som den første enhed. Denne sammenhæng er illustreret i Figur 9. 

 

Figur 9: To produktionsmetoder når man fremstiller en gummiand. Kilde: Eksempel fra Makers (Egen tilvirkning).234 

I forhold til de mikroøkonomiske begreber, så forekommer der ingen marginaleomkostninger, da 

der ikke vil være en ændring i prisen på enhederne ved ændringer i antallet man producerer.  

Man kan lave to generelle betragtninger omkring 3D-printning, på den ene side er det netop det 

moment, at de marginale omkostninger er ikke eksisterende, der gør det muligt for private at 

producere. På den anden side, er 3D-printerteknologien ikke altid svaret, hvis man skal starte en 

stor produktion. I forhold til afsnit 6.2 om transaktionsomkostninger, kan man teoretisk opstille en 

betingelse om, at 3D-printning burde foretrækkes i de situationer, hvor besparelsen på 

transaktionsomkostningerne er større end besparelserne der forekommer under stordriftsfordele 

ved produktion. 

                                                      
234 Anderson, Chris (2013). “MAKERS The New Industrial Revolution”, Random House Business Books, s. 87-88. 
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6.3.4 Processen i 3D printning 
Professor Clayton Christensen fra Harvard Business School udtaler følgende, i en rapport udarbejdet 

af CSC, om 3D printning;”It is simpler, cheaper, smaller and more convenient to use than traditional 

manufacturing technology”235 

Christensen specificerer, at 3D printning er en teknologi der kan skabe disruption på hele 

produktionsmarkedet, og som vil ændre den måde hvorpå virksomheder vil producere deres 

produkter på i fremtiden. Han specificerer, at specielt mindre virksomheder vil kunne drage fordel 

ved brugen af 3D printning i fremtiden, som følge af de minimerede omkostninger der er omfattet 

ved 3D printning236.  

At fysisk produktion bliver muliggjort for en bred del af befolkningen er en afgørende faktor som vil 

kunne ændre hele markedet i produktions øjemed. Dette vil skabe omfattende forøgelse i væksten 

på hele markedet inden for produktion, ifølge Clayton Christensen237 

Kernen i 3D printning er, at produktionsomkostningerne vil blive flyttet fra virksomheden over til 

forbrugeren eller via eksterne lokale 3D Hubs.238 Dette vil i praksis betyde, at private personer kan 

designe en digital CAD fil af en gummiand og sælge den til forbrugeren som en digital CAD fil. 

Forbrugeren vil derefter kunne printe gummianden på sin private 3D printer eller få den printet i en 

nærliggende 3D Hub.  

Prissætningen på en digital CAD fil vil være markant billigere som konsekvens af, at køberen vil stå 

for de omkostninger der er omfattet ved produktionen til et fysisk produkt. Denne transaktion vil, 

som konsekvens af dette, betyde, at sælger vil være indbefattet af minimale 

produktionsomkostninger. 

Der er på nuværende tidspunkt et stort udvalg af materialer man kan benytte sig af til at printe 

objekter. Priserne på råmaterialerne vil have en indflydelse på omkostningerne ved at printe den 

givne enhed.239 

                                                      
235 CSC, (2012). ”3D Printing And The Future of Manufacturing”, CSC Leading Edge Forum Technology Program, s. 2 
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Dette vil teoretisk indebære, at private personer vil kunne sælge samme produkt, som 

internationale virksomheder, for samme pris til forbrugeren, hvis begge parter sælger produktet til 

3D printning. 3D printning vil have den effekt, at stordriftsfordele vil minimeres i produktions 

øjemed, som følge af, at produktionen vil finde sted eksternt hos forbrugeren. Virksomheder har 

ikke mulighed for at benytte eventuelle stordriftsfordele i den konstellation 3D printning medfører 

i markedet.  

6.3.5 Fordele ved 3D printning i produktion  
I dette afsnit vil vi analysere de kerneområder, hvori de primære produktionsomkostninger ligger 

ved traditionel produktion. Dette gøres med henblik på, at estimere 3D printningens mulige 

indflydelse på disse områder. 3D printning vil minimere de omkostninger der er omfattet ved den 

traditionelle produktionsmetode.240  

Produktionsomkostningerne der vil minimeres vil inkludere den konkrete fremstilling af det fysiske 

produkt for sælgeren, som følge af, at køberen vil erhverve denne omkostning241. Dette betyder, at 

fysiske fabrikker, medarbejdere, distribution, opbevaring i varehuse og detail vil blive overflødig, 

som konsekvens af 3D printningen.242 

Denne ændring vil betyde, at specielt mindre virksomheder og private vil opnå markante 

besparelser med henblik på opstart af produktion. Man vil principielt kunne distribuere produkter 

uden de ovenstående investeringer ved hjælp af 3D printning. Teknologien inden for 3D printning 

er under en utrolig udvikling både indenfor private 3D printere og de industrielle brug af 3D 

teknologien.  

Værdien i at kunne skære de store omkostninger der ligger i den traditionelle produktion, der 

indbefatter transport, tid og opbevaring, er markante faktorer der gør, at 3D printning vil have 

potentiale til at udgøre en stor faktor i produktionen i fremtiden243.  
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242 McKinsey Global Institute (2013). “Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the 
global economy”, McKinsey & Company, s.110   
243 Berman, Jeff (2016). “ UPS rolls out plan for full-scale on-demand 3D printing manufacturing network”, Logistics 
Management 
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Ifølge Wohlers Report udgør produktion på verdensplan en værdi på omkring 12.8 trillioner USD. 

Det estimeres, at 3D printning i fremtiden vil kunne stå for 5% af denne værdi, hvilket vil gøre 

markedet inden for 3D printning til en industri med en værdi på 640 billioner USD.244 En industri af 

dette format vil kunne påvirke udviklingen og give teknologiske aspekter, som vi på nuværende 

tidspunkt ikke er bekendt med. Det vil være ignorant fuldstændigt at afskrive muligheden for at 3D 

printning i fremtiden ville kunne udfordre den nuværende produktionsmetode.245 

3D printning er en teknologi der er kommet for at blive og der er klare tegn på, at man vil se 

ændringer i den nuværende produktionsmetode både for virksomheder og private. Hvis man ser 

tilbage i tiden og ser på den teknologiske udvikling, har teknologi det med at overraske og give 

mennesker nye muligheder man ikke kunne have forudset for bare 10 år siden. Tænker man tilbage 

på hvordan computere og mobiltelefoner så ud for 20 år siden, så er det ikke utænkeligt at den 

brede befolkning har 3D printere stående i deres hjem om 20 år.246 

Hvis 3D printning skal kunne fungere som en direkte konkurrent til den traditionelle produktion 

inden for den nærmeste fremtid, er det, efter vores overbevisning, at de 3D printede produkter vil 

skulle foregå via 3D hubs.247 3D Hubs giver i sig selv en stordriftsfordel ved, at have industrielle 

maskiner til rådighed og kunne erhverve materialer til fordelagtige priser sammenlignet med 

private.  

Det vil være vigtigt, at se på andre fordele som 3D printning giver til forbrugeren sammenlignet med 

den nuværende markedsstruktur. Andre faktorer vil også påvirke forbrugeren i beslutningen om at 

erhverve et produkt. De understående afsnit vil specificere de andre fordele som 3D printning vil 

bidrage til, som et alternativt produktionsredskab.  

6.3.6 Fra idé til marked  
3D printning gør det muligt at designe og printe et objekt inden for meget kort tid. Dette vil forkorte 

den lange proces, der ellers er gældende ved den nuværende produktionsmetode.  

Dette vil have den fordel, at man som producent vil kunne reagere hurtigere på de trends der opstår 

                                                      
244 Wohlers Report (2016). “3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry Annual Worldwide Progress 
Report”. Wohlers Associates, s. 291 
245 Grynol, Benjamin. “Disruptive manufacturing The effects of 3D printing” Deloitte, s. 6.  
246 CSC, (2012). ”3D Printing And The Future of Manufacturing”, CSC Leading Edge Forum Technology Program, s. 3 
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på markedet og derved opnå den fordel der er ved at kunne imødekomme markedsefterspørgslen 

hurtigere. 

Det er generelt en ulempe, at produkter har en lang tidshorisont før de når markedet, idet 

virksomheder skal estimere markedsefterspørgslen, hvilket hindrer dem i at agere agile på markedet 

der kan ændre sig hurtigt. Adidas som international koncern bruger 18 måneder sammenlagt fra at 

designet er fastlagt til produktet er tilgængelig for forbrugerne. De har offentliggjort, at de vil bygge 

to fabrikker i Tyskland og USA der, ved hjælp af 3D printning teknologi, vil kunne mindske 

produktionstiden ned til 7 dage og i nærmere fremtid ned til 24 timer.248 

Dette giver et indblik i, at større virksomheder kan se de store fordel der ligger bag 3D printning ved, 

at kunne formindske produktionstiden så markant som tilfældet er hos Adidas. At 3D printning kan 

formindske produktionstiden så markant har en værdi både for private og store virksomheder som 

Adidas.    

Det, at man med 3D printning, kan operere mere agilt på markedet og dermed efterkomme en 

opstående efterspørgsel på markedet, er en stor fordel som producent. Det vil give en klar fordel 

for private personer, overfor virksomheder der benytter sig af den traditionelle 

produktionsteknologi. Ved at kunne distribuere ens produkt på kort tid via digitale CAD filer på 

hjemmesider vil være med til skabe en stor konkurrencefordel249.  

3D printning vil betyde, at køberen vil kunne printe deres produkt med det samme de har erhvervet 

det og benytte det kort tid efter. Dette vil betyde, at alle produkter vil blive ”on demand” og 

forbrugeren vil ikke være begrænset af åbningstider i butikker, eller leveringstid.  

En svensknøgle vil kunne printes og benyttes med det samme når man står oppe i sommerhuset i 

påsken og alle butikker har lukket.  

Dette vil tilføje en stor værdi for en forbruger, at man 24 timer i døgnet vil have et uendeligt udvalg 

af produkter tilgængeligt via en 3D printer inden for kort tid.  

                                                      
248 Godske, Bjørn (2017). “Adidas bygger fabrikker til 3D-printede sko”, Ingeniøren 
249 CSC, (2012). ”3D Printing And The Future of Manufacturing”, CSC Leading Edge Forum Technology Program, s. 21 
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UPS har vurderet at produktionstiden for, at personlige 3D-printere vil reduceres med 88% i 2023 i 

forhold til nuværende produktionstid, hvilket vil have stor indflydelse på anvendeligheden af 3D-

printning.250 

6.3.7 Special designede produkter  
3D printning giver en mulighed for at forbrugerne kan få produkter lavet med specifikke krav til 

deres præferencer. Bain & Company har igennem en undersøgelse fundet frem til at forbrugere der 

køber online er 33% af forbrugerene er interesseret i denne mulighed. Resultatet af dette er at 

kunderne giver langt højere loyalitets score sammenlignet med købere der tager et 

masseproduceret produkt uden personlige præferencer tilføjet.251 

Det vil med 3D printning gøres muligt at kunne få produceret produkter som er specielt designet til 

ens behov eftersom produktionen ikke vil være masseproduceret, men et direkte print ud fra ens 

specifikke præferencer252 Dette vil ses som en klar fordel ved 3D printning sammenlignet med den 

nuværende produktionsmetode.  

6.3.8 Produktion on demand 
Ved en traditionel produktion er virksomheder nødsaget til at estimere antallet af produkter der vil 

blive solgt. Det er nødvendigt for virksomhederne, at estimere dette for, at kunne opnå størst mulig 

profit, men også utrolig svært at kunne finde frem til, hvis ikke umuligt.  

Der vil opstå et økonomisk tab som konsekvens af, at producere mindre end den efterspørgsel der 

er gældende på markedet, forbrugere vil vælge konkurrerende virksomheder som alternativ, hvilket 

vil skabe et direkte tab for virksomheden.  

Hvis der omvendt bliver produceret flere produkter end den gældende efterspørgsel vil det medføre 

direkte omkostninger inden for de variable omkostninger og produkter der ikke kan blive solgt. 

Producerer virksomheden over efterspørgslen på markedet vil det indbefatte ekstra omkostninger 

igennem hele supply chain. Man vil have produkter som enten ville skulle sælges med prisreduktion 
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eller produkterne vil opbevares på et lager som vil tilføje ekstra omkostninger og dermed reducere 

profitten pr. enhed for virksomheden.   

Ingen af de ovenstående scenarier er optimale for virksomheder, men dette er en konsekvens af 

masseproduktion, eftersom det er umuligt, at estimere det præcise antal produkter der giver det 

optimale salg på markedet.  

3D printning vil have den fordel, at handlen vil være en digital overførsel imellem sælgeren og 

køberen. Dette vil have den betydning, at der ikke vil være en begrænsning af produkter der kan 

sælges til forbrugeren. Den fysiske produktion af det købte produkt vil udføres af køberen og vil 

betyde, at der ikke vil være et tab til stede for sælgeren, med henblik på overproduktion og for lidt 

producerede produkter.  

3D printning kan tilføje fordele for både sælgeren og forbrugeren i dette aspekt, idet at sælgeren vil 

fjerne den risiko ved et muligt økonomiske tab med traditionel produktion. Forbrugeren vil aldrig 

blive udsat for udsolgte varer og vil døgnet rundt kunne erhverve et produkt og benytte det direkte 

efter printningen er foretaget.253  

6.3.9 Det fremtidige marked 
Som det er blevet belyst i det ovenstående afsnit er der tydelige fordele ved brug af 3D printning, 

der giver et incitament til at benytte 3D printning til produktion som en alternativ metode til 

traditionelle produktionsmetoder. Dette bringer os tilbage til starten af afsnittet, hvori Richard 

Nelson & Richard Winthers specificerede, at markedet vil udvikle sig i den retning, hvor den mest 

efficiente markedsstruktur er mulig.254 Det vil være naivt at konkludere, at man inden for de næste 

5 år vil se en total forandring af markedsstrukturen, men 3D printning har potentiale på lang sigt, at 

bevæge markedet i en anderledes struktur end den nuværende. 

Dette vil ske som følge af den naturlige evolution, hvor 3D printning vil påvirke det nuværende 

marked og vil bevæge det hen imod en mere efficient produktionsmetode.255 Man så den hurtige 

udvikling der forekom inden for produktion af høreapparater på det amerikanske marked, hvor 
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produktionen på under 500 dage konverterede til 3D printning.256 Dette sker som følge af, nat 

teknologien tillader en alternativ produktionsmetode, der er mere efficient end tidligere, hvilket vil 

betyde, at virksomhederne vil omstille sig for at kunne overleve på markedet. Spørgsmålet ligger 

således i, hvornår 3D printnings teknologien vil tillade, at produktionen vil ændre andre branchers 

produktionsmetoder på så markante områder, som man så inden for høreapparat branchen. 

6.4 Eksempler på anvendelsen af 3D-printning  
Reservedele er en branche der er omfattet af omfattende transaktionsomkostninger, som 

konsekvens af den lange opbevaring der finder sted grundet efterspørgslen er gældende over en 

lang periode. 3D-printning vil muliggøre, at reservedele vil kunne printes når efterspørgslen opstår 

og dermed afskære den omkostning der er omfattet i fysisk opbevaring.257 Opbevaringen af 

reservedele vil blive digitaliseret og vil kunne printes når efterspørgslen opstår uagtet den 

geografiske placering. 258    

Dette vil også have den fordel, at reservedele vil kunne forbedres løbende fremfor nuværende 

metode, hvor reservedele kan være 10 år gamle. Det ville kunne revolutionere hele markedet 

omhandlende reservedele og medføre markante besparelser  til virksomhederne.  

Omkostningerne ved 3D-printning af reservedele vil overstige de traditionelle 

produktionsomkostninger, men grundet de markante transaktionsomkostninger vil der være et 

økonomisk incitament at benytte 3D-printning på reservedele.259 Ved ikke patenterede reservedele 

vil det være muligt for private, at printe og installerer deres produkt, som skal repareres hurtigt og 

effektivt.  

Virksomheder som Mercedes Benz er en af de første virksomheder inden for auto mobil branchen 

der tilbyder deres kunder 3D printede reservedele.260 Dette giver belæg for argumentet, at der er 

klare fordele specielt inden for reservedele, ved at printe reservedele ”on demand” som et 

alternativ til, at have dem liggende på lager i flere år.   
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For at give et lavpraktisk eksempel valgte en amerikansk far, at printe en reservedel til hans barns 

barnevogn efter prisen fra fabrikanten var på cirka 1600 DKK. Ved at 3D printe reservedelen blev 

prisen reduceret til 175 DKK en besparelse på 1425 DKK.261 Dette giver et klart indblik i hvordan der 

allerede nu er store besparelser ved, at benytte 3D printning til reservedele. Det er vigtigt at 

pointere at virksomheder førhen har kunnet benytte sig af monopolistiske priser på reservedele til 

deres produkter, grundet at der ikke har været et alternativ for forbrugeren. Dette kan 3D-printning 

ændre og dermed medvirke til øget konkurrence på markedet inden for reservedele.  

6.4.1 Eksempel på besparelser af transaktionsomkostninger  
3D-printning teknologien vil kunne fremstille et objekt inden for 30 min, hvilket kan skabe markante 

besparelser for specifikke brancher, hvor tid er en altafgørende faktor. Reservedele er særligt 

interessant i forhold til transaktionsomkostninger, i det de ofte skal benyttes som konsekvens af 

noget er gået i stykke og skal erstattes hurtigst muligt. Shippingindustrien og flyindustrien er to 

eksempler på, hvordan transaktionsomkostninger allerede i dag er blevet minimeret igennem 3D-

printer teknologiens muligheder. 

Omkostninger der er indbefattet ved, at levere en nødvendig reservedel til et containerskib, der er 

under sejlads er ekstremt høje. Derfor har virksomheder, såsom Mærsk Tankers, investere i 3D 

printning med henblik på, at finde en mere efficient løsning end det nuværende alternativ.  

De direkte transportomkostninger som er indbefattet i, at fragte en reservedel frem til et skib, kan 

ligge på cirka 35.000 DKK og her er forsinkelser i transport for det givne skib osv. ikke indberegnet.262 

Med en 3D-printer vil skibet kunne printe en nødvendig reservedel, der er uploadet direkte fra 

Mærsks hovedkontoret. En 3D-printer på et skib vil sikre fleksibilitet, stabilitet og hurtig levering, 

samtidig vil det medføre besparelser på transporten. 

Flyindustrien er branche som er begyndt at implementere 3D-printning med henblik på, at optimere 

hele supply chain for reservedele. Hvis et fly går i stykker, er der omkostninger forbundet med, at 

passagerer ikke kan transporteres. Fly vil ofte befinde sig i et andet land end, hvor reservedelen er 

opbevaret, hvilket vil indbefatte kostbar transporttid. Med 3D-printere placeret i lufthavne vil 

nødvendige reservedele til flyene kunne produceres inden for kort tid og dermed reducere de 
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nuværende omkostninger.263 Foruden dette skal opbevaring medtages, hvor der f.eks. skal 

opbevares op imod 3.5 millioner reservedele til driften af 415 fly for Airbus.264  

Ved at kunne producere et nødvendigt produkt ”on demand” uafhængigt af, hvor man befinder sig 

i verden vil skabe besparelser på mange parametre uafhængigt om det er en lille landsby i 

Australien265 eller rumfart industrien.266 De logistiske besparelser der er omfattet ved, at kunne 

fremstille et fysisk produkt uagtet ens geografiske placering vil medvirke til en langt mere efficient 

samfundsstruktur på sigt. 

6.5 Fuldkommen konkurrence 
Dette afsnit vil fokusere på teorien vedrørende fuldkommen konkurrence set i forhold til 3D 

printning, samt effekten dette kan have på et marked med fuldkommen konkurrence. Det 

nuværende marked består af store internationale virksomheder der dominerer store procentdele 

af de brancher de opererer i. Afsnittet vil fokusere på, hvordan 3D printning kan decentralisere 

markedet og skabe et marked, hvor fuldkommen konkurrence teorien vil have en langt større effekt 

end det er tilfældet på nuværende tidspunkt.  

Det nuværende marked har udviklet sig til, at store virksomheder har betydelige fordele inden for 

produktionsomkostninger, transaktionsomkostninger og teknologisk tilgængelighed. I et marked 

der bygger på fuldkommen konkurrence vil prisen være det afgørende konkurrenceparameter, der 

vil resultere i, at prisen vil ende i P= MC.267 

Dette skyldes, at alle virksomheder vil konkurrere under samme vilkår, hvilket vil resultere i, at 

prisen vil være den afgørende faktorer i markedet.268   
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266 Harbaugh, Jennifer (2015). ”Space Station 3-D Printer Builds Ratchet Wrench To Complete First Phase Of 
Operations”, NASA Government  
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Thomas Kuhns teori om fuldkommen konkurrence, vil blive benyttet i dette afsnit for at give et 

indblik i, hvordan virksomhederne vil agere i et marked, hvor fuldkommen konkurrence dominerer 

markedet som følge af 3D printning.269 

Thomas Kuhn har i hans teori fastlagt 6 punkter der er nødvendige i markedet for at der kan opstå 

et marked der er i fuldkommen konkurrence; 1) Perfekt information, 2) Virksomhedernes 

beslutninger kan analyseres uafhængigt af hinanden, 3) Perfekte markeder, 4) Produkter på 

markedet er homogene, 5) Antallet af sælgere er højt, 6) der er fri exit fra og entry til den 

pågældende branche. Thomas Kuhn pointerer ligeledes, at det er nødvendigt at teknologien inden 

for produktion skal være tilgængelig for alle virksomheder i markedet.270  

6.5.1 Flere producenter 
Det er essentielt for at kunne opnå fuldkommen konkurrence, at markedet består af mindre 

virksomheder. Et marked hvor kun mindre virksomheder opererer vil betyde, at virksomhederne 

eller leverandørerne ikke kan påvirke det givne marked.  

Dette vil forhindre, at virksomheder kan bruge deres størrelse til deres fordel på markedet og opnå 

større fordele sammenlignet med mindre konkurrerende virksomheder. Disse fordele kan bl.a. 

indbefatte eksklusive aftaler i butikker, bedre priser på materialer og produktion sammenlignet med 

mindre virksomheder, der ikke vil have den samme magt grundet deres størrelse.271 

3D printning mindsker de fordele der er ved at være en stor virksomhed sammenlignet med en 

mindre virksomhed i et konkurrerende marked. Dette skyldes specifikt, at produktionen af 

produkterne vil forekomme hos køberen og materialet vil erhverves af køberen. Det vil være 

køberen der vil blive pålagt de omkostninger der vedrører den fysiske produktion. Det betyder, at 

stordriftsfordele vil minimeres og der vil teoretisk ikke være en markedsfordel, rent 

produktionsmæssigt, ved at være en stor international virksomhed sammenlignet med en privat 

person. 
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3D printning er omfattet af lave omkostninger, hvilket muliggør, at producere et langt lavere antal 

enheder sammenlignet med den nuværende produktionsmetode.272 Dette vil medføre, at der vil 

opstå et økonomisk incitament til langt flere og mindre investeringer, som ikke ville have været 

muligt grundet de traditionelle produktionsomkostninger. Dette vil medvirke til en større diversitet 

af produkter i hele markedet, som følge af at flere produkter vil kunne produceres med økonomisk 

fortjeneste. Nutidsværdimetoden vil med de lave omkostninger der er ved 3D printning give et langt 

større incitament til at lave mange flere produkter der ellers ikke ville være mulige ved traditionel 

produktion273.  

Ud fra denne teori vil man således kunne forvente et fremtidigt marked, gældende både for 

virksomheder og private, der i langt højere grad vil bestå af en større diversitet samt større antal af 

produkter, da omkostningerne forbundet hermed vil være minimale, sammenlignet med de 

nuværende omkostninger. Dette må tænkes, at kunne have den effekt, at antallet af virksomheder 

og private i de forskellige markeder vil stige som konsekvens af de minimale omkostninger. Det, at 

private vil kunne konkurrere med minimale omkostninger på markedet, vil medføre langt flere 

sælgere, end hvad der er gældende på nuværende tidspunkt.  

6.5.2 Homogene produkter 
Homogene produkter betyder, at produkterne skal være ens, og at der rent teoretisk ikke vil være 

nogen fordel i, at vælge det ene produkt fremfor et andet, udover prisen på det givne produkt.274 

Homogene produkter vil eksempelvis være en gummiand, idet diversiteten i dette produkt er 

minimal. CAD filer er under ophavsretlig beskyttelse, hvilket vil begrænse konkurrencen under nye 

produkter, der ikke vil kunne defineres som homogene produkter. Dette vil give eksklusivitet til den 

ophavsberettigede og hindre konkurrerende parter, at tilbyde et homogent alternativ til 

forbrugeren.  

6.5.3 Perfekt information 

Den tredje antagelse ligger i perfekt information, dvs. alle forbrugere kender priserne på alle de 

udbudte produkter. Med andre ord er der med perfekt information tale om en 
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prisgennemskuelighed, hvor alle virksomhedernes priser er tilgængelige for forbrugeren. Dette vil 

betyde, at forbrugeren altid kan opnå den bedste pris i et eventuelt køb.275  

I et marked, hvor alle produkter vil være tilgængelige på internettet, får forbrugeren mulighed for 

at kunne få et mere fyldestgørende indblik i informationer, der kan hjælpe den enkelte forbruger i 

at træffe den bedste beslutning, set ud fra pris og kvalitet. 3D printning vil skabe et mere 

gennemsigtigt marked, eftersom produkterne vil være tilgængelige over internettet. Dette vil give 

forbrugeren redskabet til, at finde det produkt der udbydes til den laveste pris ved at benytte 

internettet. Internettet skal i denne forbindelse ses som et redskab der vil gøre alle produkter 

tilgængelige for forbrugeren og dermed, ud fra de oplysninger der er tilgængelige, udvælge det 

bedste produkt. CAD filer vil skulle erhverves over internettet og dette vil betyde, at man som 

forbruger har de optimale forudsætninger for, at træffe den bedste beslutning. 

Perfekt information vil medføre et samfund hvori markedet automatisk vil bevæge sig hen imod et 

lang mere efficient marked, hvor forbrugerne vil have muligheden for at erhverve produkter der er 

langt tættere på P = MC end det tidligere er set.  

6.5.4 Lige adgang til teknologi  
I det nuværende marked tegner der sig et billede af, at store virksomheder opkøber de mindre 

virksomheder der har udviklet en teknologi der ville kunne give en fordel i produktionen eller 

udviklingen af et produkt, der så kan kreere værdi til de store virksomheder.  

Virksomheder såsom Apple, Google og Microsoft er alle virksomheder der benytter en strategi hvor 

de opkøber de virksomheder der udbyder et unikt produkt for at sikre sig selv   eksklusiviteten til 

det givne produkt.276  

Dette skaber en konkurrenceforvridning i markedet, der er konsekvens af, at større virksomheder 

køber sig til eksklusiviteten af den nye tilgængelige teknologi og de mere efficiente løsninger.277  

Dette medfører, at store virksomheder har en klar fordel med henblik på teknologien, sammenlignet 

med mindre virksomheder, hvilket skaber et marked hvor man ser, at meget få virksomheder 

dominerer markeder, ligesom det eksempelvis er tilfældet på smartphone markedet.  

3D printning er en produktionsteknologi der kan erhverves til en overkommelig pris, hvilket vil 
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betyde, at en bred del af samfundet vil kunne benytte denne teknologi ved at erhverve sig en 3D 

printer. Grundet de høje omkostninger ved nuværende produktionsmetoder har det begrænset 

markedet for private, at kunne producere fysiske produkter. 3D printning vil muliggøre, at en langt 

bredere del af samfundet har afgang til produktionsteknologi.278 CAD systemer, hvor man designer 

de digitale filer til 3D printning, er en åben teknologi der er tilgængelig for alle dem der har adgang 

til internettet og en personlig computer. Med 3D printning vil produktionen forekomme ekstern hos 

forbrugeren og store virksomheder vil ikke kunne benytte sig af teknologiske fordele. Man vil derfor 

se et marked, hvor private vil have de samme redskaber til at producere produkter, som store 

virksomheder. 

3D printning er således til stor fordel for de mindre virksomheder, samt private. Det vil ligeledes 

have en markant indvirkning på det generelle marked, med henblik på den fuldkomne konkurrence. 

6.5.5 Adgangsbarrierer  
Fri indgang til og udgang fra markedet det hvori en virksomhed ønsker at operere og konkurrere på, 

side om side med andre aktører, er essentielt for et marked med fuldkommen konkurrence.Den 

nuværende markedsstruktur indbefatter, at der pålægges omkostninger for en virksomhed der skal 

etablere sig, både på det lokale og globale marked. Ved salget af fysiske produkter vil der skulle 

etableres en supply chain der indbefatter, produktion, samling, distribution, lager, detail m.m.  

Dette er nødvendige parametre der kræver omkostningsfulde investeringer for at kunne distribuere 

produkter til forbrugeren. Disse omkostninger anses som værende en adgangsbarriere der hindrer 

virksomheder i at etablere sig på nye markeder.  

Ifølge neoklassisk teori vil en virksomhed der skal beslutte sig for at udføre en investering skulle 

benytte sig af nutidsværdimetoden. Metoden består i, at virksomheder udregner nutidsværdien af 

deres investering, hvoraf dette gøres ved at beregne de totale omkostninger der er omfattet af 

investeringen sat op imod de indtægter der vil være ved investeringen. Hvis investeringen overgår 

de totale omkostninger vil dette medføre, at virksomheden har et investerings incitament, og 

dermed investere.279 Denne investeringsteori indbefatter i praksis, at der vil opstå sunk cost med 

investeringer der ikke vil kunne tilbagetrækkes, hvis virksomheden indser, at omkostningerne 
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overgår indtjeningen ved investeringen.280 Dette vil medføre et direkte tab for virksomhederne som 

konsekvens af de omkostninger der er omfattet ved at påbegynde investeringen. 281 

Med henblik på adgangsbarriere vil private eller mindre virksomheder, ud fra nutidsværdimetoden, 

benytte dette som et incitament til at bevæge sig ind på et nyt marked. Ved at adgangsbarrieren 

bliver minimeret som konsekvens af 3D printning vil det have den effekt, at der skabes incitament 

for flere investeringer end hidtil. I forhold til fuldkommen konkurrence vil dette skabe flere 

konkurrenter og dermed skabe mere efficiente markeder. 

6.5.6 Online tjenesters funktion i fuldkommen konkurrence 
3D printning vil give en forhøjet diversitet af produkter til forbrugerne, en diversitet man ikke før 

har set.282  

Som forklaret i det ovenstående afsnit, vil 3D printning overføre produktionsomkostningerne til 

forbrugerne. Dette betyder, at sælgeren kan tillade sig at sælge et produkt, hvor efterspørgslen på 

markedet ikke er højt. 3D printning vil gøre det muligt at kunne sælge produkter til niche markeder. 

Virksomheder såsom Shapeways283 og Thingiverse284 er alle online tjenester, der formidler private 

personers produkter til private købere. De forskellige onlineplatforme der formidler de forskellige 

produkter betyder, at private personer ikke er nødsaget til at investere i reklamation for at gøre 

forbrugerne opmærksomme på deres produkt.  

Disse hjemmesider skal ses som online tjenester der samler sælgere og købere, ligesom man har set 

Uber og Airbnb gøre på udlejningsmarkedet og transportmarkedet. Disse platforme vil begrænsede 

omkostningerne for sælgeren, ved at samle sælgeren og køberen på én online tjeneste. Dette er 

relevant at inddrage med henblik på at erkende, at det er nødvendigt at have platforme der har den 

funktion at kunne samle sælgere og købere.  

Det vil indbefatte store omkostninger, at en privat person ville skulle reklamere for sine produkter 

til potentielle købere. Ved at benytte disse platforme vil et produkt blive gjort tilgængeligt for 
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tusindvis af mulige købere for en minimal omkostning, og dermed skabe et marked der vil bære 

præg af fuldkommen konkurrence i langt højere grad end den nuværende markedsstruktur gør.  

6.5.7 Fuldkommen konkurrence med 3D printning  
Fuldkommen konkurrence er en økonomisk teori der er lavet med henblik på at finde det absolut 

bedste marked for konkurrence, der vil resultere i, at marginale omkostninger vil være lig med pris. 

Dette marked vil være til fordel for forbrugeren, idet vedkommende vil erhverve produkter til den 

bedst mulige pris på markedet.285 Virksomheder vil under fuldkommen konkurrence producere det 

antal enheder der giver det mest efficiente output, som konsekvens af at prissætning er lige med 

marginal omkostningen. 

Det vil altid være i forbrugerens ønske at kunne erhverve sig produkter der så tæt på MC som muligt. 

Kritikken af teorien om fuldkommen konkurrence går som udgangspunkt på de antagelser man 

opstiller. I praksis finder man sjældent markeder der kan leve op til teoriens målsætning om P = MC, 

selvom der er en stor konkurrence på markedet. Ser man på det globale marked er det få markeder 

hvor fuldkommen konkurrence er gældende.286   

Fri konkurrence vil medføre, at nogle virksomheder helt enkelt er dygtigere end deres konkurrenter 

og dette vil automatisk medvirke til, at virksomhedens markedsandel vil vokse på bekostning af de 

konkurrerende virksomheder.  

3D printning er et redskab der vil kunne have en effekt på markedet, således at dette vil kunne 

bevæge sig nærmere mod fuldkommen konkurrence. 3D printning har funktioner, der vil kunne 

revolutionere markedet og skabe et mere konkurrencedygtigt marked, der dermed kan styrke de 

antagelser man foretager sig i fuldkommen konkurrence.  At alle private har mulighed for at 

konkurrere under de samme vilkår på markedet, både inden for produktion og distribution, som en 

multinational virksomhed er i sig selv tankevækkende.  

Ved at producere et produkt med en 3D printer vil omkostningerne være faste, og de vil ikke på 

samme måde optimeres i forhold til traditionel produktionsmetode, hvor FC vil spredes ud på flere 
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enheder. 3D printning vil således, uafhængigt af om der printes 1 enheder eller 10.000 eneheder, 

have den samme omkostning pr. enhed287.  

Det afgørende ved 3D printning ligger i, at den fysiske produktion forekommer eksternt, dvs. ude 

fra virksomhedernes område. Det er derved ikke muligt for virksomheder, at optimere på den 

fysiske produktion som følge af dette. Dette vil medføre at der er minimale variable omkostning der 

vil kunne optimeres, og dette vil ikke have den store effekt, sammenlignet med traditionel 

produktionsomkostningsoptimering.  

Private personer vil med 3D printning have den samme teknologiske adgang til at designe en digital 

CAD fil, da denne ville kunne distribueres ved hjælp af de digitale platforme som nævnt i 

ovenstående afsnit om minimale omkostninger.288  

Den digitale platform der er lige adgang til, vil betyde, at personer, uafhængigt af deres geografiske 

placering i verden, vil kunne sælge deres produkt til alle forbruge. Effekten af dette vil medføre et 

marked der vil bestå af langt flere konkurrerende parter, i form af mindre virksomheder og private 

personer. Dette vil give markedet en langt større diversitet fremfor den nuværende 

markedssituation.289  

Med produkter der sælges online via platforme, som nævnt tidligere i afsnittet, vil forbrugeren have 

et tydeligt overblik over de produkter der er tilgængelige, hvilket vil give aspektet af perfekt 

information til at erhverve det bedste produkt. Som belyst i dette afsnit er der klare parametre ved 

3D printning der vil kunne påvirke det nuværende marked, således at det vil komme tættere på 

teorien fuldkommen konkurrence på sigt. 

Kapitel 7: Den samfundsmæssige begrundelse for ophavsretten 
For at komme nærmere en korrekt regulering, er det nødvendigt at se på de bagvedlæggende 

begrundelser for ophavsretten. Hvis ikke dette synspunkt medtages, vil den integrerede analyse 

være baseret på et ensidigt grundlag, der ikke nødvendigvis udgør den mest optimale struktur for 

ophavsretten.  

                                                      
287 Grynol, Benjamin. “Disruptive manufacturing The effects of 3D printing” Deloitte, s. 6.  
288 Campbell, Thomas et al. (2011). ” Could 3D Printing Change the World?”, Strategic Foresight Initiative, Atlantic 
Council, s. 9  
289 Cohen, Daniel et al. (2014). ”3.D printing takes shape”, McKinsey Quarterly, 5.Disruptive Competitors 



90 
 

Der tages i analysen udgangspunkt i den 4. betragtning fra InfoSoc-direktivet, der begrunder 

direktivet og dermed ophavsretten: ”et højt beskyttelses-niveau for de intellektuelle 

ejendomsrettigheder (vil) medføre betydelige investeringer i kreativ og innovativ virksomhed, (…), 

og føre til vækst og øget konkurrenceevne (…) Dette vil kunne sikre arbejdspladser og fremme 

jobskabelsen.” Infosoc-direktivets primære funktion er at sikre investeringsincitament og dette er 

traditionelt også begrundelsen bag ophavsretten. Først vil afhandlingen anskue denne begrundelse 

i et økonomisk perspektiv, derefter vil de negative effekter af ophavsretten blive diskuteret.  

7.1 Investeringsincitament 
Til at belyse dette emne, anvender vi Shavells teori om ejendomsretten, fra Economic analysis of 

property law. Ejendomsretten defineres af Shavell som retten til at besidde ejendom, hvor man kan 

benytte ting og benægte andre at benytte dem, samt retten til at overføre ejendom, hvor man kan 

overføre en rettighed til en anden person.290  

Shavells grundlæggende tese er, at ejendomsretten sikrer incitament til arbejde. Denne tese er 

grundlæggende baseret på samme mekanismer som investeringsincitament, da den antager at 

mennesker ikke vil arbejde, såfremt de ikke belønnes. Ligeledes må man antage at investeringer 

ikke forekommer, såfremt der ikke er en belønning til at opveje den risiko og arbejdsindsats en 

rettighedshaver har påtaget sig.291  Shavell anvender primært nytteteorien til at forklare 

mekanismen i ejendomsretten og dermed er velfærd et udtryk for nytten ved arbejde, minus den 

omkostning der er forbundet med at arbejde (disutility). I Shavells teori opstilles 2 eksempler, hvor 

den ene er et samfund med rettigheder og den anden uden, hvilket kan ses i Figur 10 nedenfor. 
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Figur 10: Shavells fremstilling af forholdet mellem arbejdstimer og produktion292 

Arbejdstimer Produktion 
Nytte fra 
produktion Omk. Ved arbejde Velfærd  

Incitament med ophavsretlig beskyttelse     

0 0 0 0 0 

1 1 10 6 3 

2 2 18 13 5 

3 3 24 22 2 

Incitament uden ophavsretlig beskyttelse     

0 0 0 0 0 

1 0,5 5 6 -1 

2 1 10 13 -3 

3 1,5 14 22 -8 

 

Figur 10 skal forstås ligefrem, således at en rationel person der optimerer sin nytte vil arbejde når 

personens velfærd er positiv. Såfremt der eksisterer ophavsrettigheder vil dette resulterer i at 

personen arbejder 3 timer og maksimerer velfærd med 10. Når ejendomsretten eksisterer vil der 

ifølge Shavell være incitament til at arbejde / investerer. I modsatte tilfælde, hvor ophavsrettigheder 

ikke eksisterer, antager Shavell at 50% af produktionen overgår til andre i samfundet, da 

ejendomsretten ikke længere er sikret. Uden ophavsrettigheder vil det medføre at værker ikke vil 

blive produceret, da omkostningerne ved arbejde overstiger nytten fra produktionen, som vist i 

Figur 10.  

Shavell’s model kan også beskrives i et praktisk eksempel, hvor man f.eks. kan tage udgangspunkt i 

et maleri. Den første time en kunstner arbejder vil tilføre størst nytte og derefter, begynder 

kunstneren eksempel at tilføre detaljer til maleriet. Efterhånden som timerne går vil nytten for hver 

time være faldende, da folk ikke vil betale ekstra for detaljer. Ligeledes stiger kunsternes disutility 

for hver time, da en arbejdstime i princippet kan anskues for, at være et udtryk for en given 

tidsperiode det tager, at skabe yderligere nytte. Efterhånden som han bliver ved med at putte flere 

detaljer på, vil det blive mere besværligt og tage længere tid. Kunstneren vil derfor male indtil det 

tidspunkt hvor hans nytte og omkostningerne ved arbejde (disutility) mødes. Vi har nu introduceret 
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Shavell’s grundlæggende teori. Denne anvendes senere, til at uddybe forholdene om investering, i 

den integrerede analyse. 

7.2 Negative effekter ved ophavsretten 
InfoSoc-direktivets præambel omtaler som udgangspunkt ikke de negative effekter forbundet med 

ophavsretten, men der nævnes dog i betragtning 31: ”Det er nødvendigt at bevare en rimelig 

balance (…) mellem de forskellige kategorier af rettighedshavere og brugere af beskyttede værker.” 

Det følger af den juridiske, at Domstolen anvendte denne betragtning som grundlag for at påkræve 

oprettelsen af afgiftssystemer i medlemslande der indførte undtagelsen om privatkopiering. Med 

andre ord, blev den anvendt til at kompenserer for den undtagelse i eneretten, som direktivet 

tildeler ophavsmanden på reproduktion, spredning og overførsel af værker.  

Markeder hvor der hersker enerettigheder til salg af produkter er generelt anderledes karakteriseret 

end markeder med fuldkommen konkurrence. Der blev i det forrige kapitel vist, at mange markeder 

vil opleve en forøgelse af konkurrencen, da produktion med 3D-printning bliver billigere og lettere 

tilgængelig for både private og virksomheder. Denne ændring af markeder skal dog ikke tages for 

givet, såfremt der eksisterer enerettigheder på produkter vil det kunne udelukke konkurrenter for 

at producerer ophavsretlige beskyttede objekter.  

Et monopolistisk marked defineres som en markedsstruktur, hvor et produkt uden nærtkommende 

substitutter udelukkende bliver solgt af en enkelt aktør. For mange ophavsretlige beskyttede 

objekter kan det være svært at vurderer om der eksisterer et egentligt monopol, hvis man følger 

denne definition. Tager man f.eks. et specielt glas der er unikt designet og ophavsretlig beskyttet, 

vil man på en måde kunne beskrive markedsstrukturen som et monopol, da andre aktører ikke vil 

må producerer og sælge lige præcis det samme glas. Der er dog ikke et monopol på glas, da aktører 

uden videre blot kan designe deres eget. Forbrugeren vil ligeledes heller ikke være afskåret fra at 

købe glas hos andre, men såfremt de udelukkende er interesseret i netop dette specielt designet 

glas, vil de været tvunget til at købe det fra ophavsmanden.  

Det afgørende for at kunne vurdere om ophavsretten resulterer i monopol er dermed en 

betragtning om, hvor snævert man definerer markedet og substitutter til objektet. Hvis et produkt 

adskiller sig væsentligt fra andre på markedet, i kraft af dets originale design, er dette et udtryk for 

ophavsmanden individuelle kreative indsats. Det blev i den juridiske analyse vist, at dette var 
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Domstolens fortolkning af originalitetskravet. Dette indikerer at en monopolistisk struktur oftest er 

tydeligst, ved produkter der har en høj grad af originalitet.  

Sammenlignet med fuldkommen konkurrence har monopoler en altovervende ulempe at det skaber 

et dødvægtstab i samfundet. Rettighedshaveren vil prissætte sit produkt, hvor den højeste profit 

opnås. Den ophavsretlige beskyttelse forhindrer, at der kan opstå en direkte konkurrence på det 

givne design og vil dermed skabe et dødvægtstab eftersom der ikke vil kunne opstå under 

fuldkommen konkurrence.293  

I det juridiske afsnit bliver det konkluderet, at beskyttelsen der omfatter CAD filer ligger på 70 år 

efter ophavsretliges død, hvilket medføre at beskyttelse kan være gældende i over 100 år.294  

Set fra en økonomisk vinkel er dette en inefficient situation, hvori samfundet vil opleve et 

dødvægtstab over en langvarende periode. Dette vil medføre, at et begrænset antal mennesker vil 

profitere af denne beskyttelse, men vil medføre et dødvægtstab i samfundet.  

Den optimale løsning for samfundet vil være et skabe et investerings incitament, hvori ophavsretligt 

berettigede opnår økonomisk gevinst. Dette vil skabe et incitament for at udvikle et produkt, men 

hvor samfundet stadig vil kunne opnå det mest efficiente resultat. Rettighedshaveren vil i henhold 

til teorien fastsætte prisen, hvori han opnår højst mulig profit, hvori konsekvensen vil være at der 

opstår et dødvægtstab i samfundet.295 

Alfred Marshall teori bygger på, at virksomheden altid vil vælge den mest profitable prissætning, 

hvis omstændighederne muliggøre dette. Den beskyttelse der er pålagt CAD filerne vil give 

ophavsberettigede eksklusiviteten, til at formidle produktet og dermed kunne prissætte produktet 

for egen økonomisk vinding. Denne eksklusivitet forhindrer konkurrerende parter, at designe et 

produkt der er identisk med det givne produkt og kan argumenteres, som en form for monopolistisk 

tilstand på det givne produkt.  

I modsat retning argumenterer Edward Chamberlin, hvis teori bygger på, at virksomheder opnår 

monopolistisk tilstand på de produkter de producerer eftersom de har monopol på de specifikke 

                                                      
293 Frank, Robert H (2010). ”Microeconomics and Behavior”, McGRAW-HILL International Edition, 8th Edition, s. 374 
294 Beskyttelsesdirektivet 93/98/EØF, ændret 2011/77 af 27.10.2011, art. 1. 
295 Marshall, Alfred (1920). “Principles of Economics An introductory volume”, Macmillan And CO., London, 8.th 
Edition, s. 275 



94 
 

produkter.296 Virksomheden opnår en beskyttelse på deres produkt der forhindre udefra 

kommende virksomheder at imitere de eksisterende virksomheders produkter. Dette vil i teorien 

skabe en monopolistisk tilstand på de produkter og hindre et marked i at operere under 

fuldkommen konkurrence.297 Chamberlins argument ligger i, at dette medføre at konkurrerende 

virksomheder vil skabe nye produkter, som på lang sigt vil konkurrer mod de etablerede 

virksomheder og markedet vil bestå, af større diversitet med forskellige produkter som konsekvens 

af monopol. Hans argument ligger i, at den monopolistiske effekt som skabes af beskyttelse på lang 

sigt vil medføre et mere efficient marked, som følge af at konkurrerende virksomheder vil udvikle 

alternativer til det nuværende produkt og dermed forøge konkurrencen i markedet. Det er vigtigt 

at pointere at denne teori er gældende ved monopol over langt sigt og ikke over kort tid.  

Det er med henblik på 3D printning i situation essentielt at vurdere, hvordan den nuværende 

beskyttelse af CAD filer vil påvirke et markedet der under markant udvikling. 

Denne udvikling er essentiel for 3D printning og der bør fastlægges de forudsætninger for teknologi 

som vil skabe den største udvikling. Det bliver belyst i det overstående afsnit at monopol vil have en 

negativ effekt i markedet på kort sigt, men kan have en positiv effekt over lang sigt. Det er vigtigt 

er, at tage højde for at 3D-printning er en teknologi der er under udvikling, og er langt fra en 

teknologi der har nået sit fulde potentiale. Det kan derved være afgørende for udviklingen af 

teknologien, hvorledes gældende ret vil udformes. For at give et indblik i hvordan patenter som har 

givet monopol på 3D-printning vil det understående afsnit fremvise den indflydelse det har haft på 

udviklingen. 

7.3 Patent på 3D printning  
Det er svært at se argumenterne for, hvorfor en CAD fil skal være beskyttet i så lang tid. 3D- printning 

er en teknologi som er under udvikling og burde gives de bedste forudsætninger for at lade denne 

teknologi til at udvikle sig. 

Markante patenter på 3D-printning udløb fra 2009 til 2012, som har været med til at holde prisen 

på personlige 3D-printer kunstigt højt.298 Som det blev vist i Figur 4, Afsnit 6.1.3, er der en markant 

                                                      
296 Knudsen, Christian (1997). ”Økonomisk metodologi Virksomhedsteori & Industriøkonomi”, Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, Bind 2, s. 58   
297 Zeuthen, Frederik (1934). ”Nationaløkonomisk Tidsskrift”, Bind 3. Række 42, Høst & Søn, s. 202 
298 Schoffer, Filemone (2016). ”How expiring patents are ushering in the next generation of 3D printing”, TechCrunch 
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stigning i personlige 3D-printere fra 2012 efter patenterne ophører. I Figur 4 kan man se den tydelig 

indflydelse disse patenter har haft af salget på personlige 3D-printere Dette viser tydeligt den 

indflydelse juridiske beskyttelser, har på produkter som forsinker en udvikling af en given teknologi. 

Det er muligt at drage paralleller til den ophavsretlige beskyttelse der ydes til designeren af en CAD 

fil.  

Hvis den givne person opnår ophavsret på en CAD fil og vælger, at printe produktet selv og derefter 

sælge det som et fysisk produkt med henblik på størst mulig fortjeneste. Dette vil medføre at der vil 

blive pålagt transaktionsomkostninger i form af fragt osv. Det vil forhindre samfundet i at opnå den 

optimale efficiente løsning med henblik på at fjerne transaktionsomkostninger.  

Det overstående giver et klart indblik i, hvordan patenter har forsinket udviklingen inden for 3D-

printning og medført, at prisen på 3D-printere er blevet holdt højt, som konsekvens af de følgende 

patenter på 3D-printere. Det har forhindret at flere parter har kunnet konkurrere på markedet og 

dermed hindret udviklingen på pris og teknologi som konsekvens af patenter. Det er et relevant 

argument at henvise til en teknologi, som er under en markant udvikling som 3D-printning vil have 

det bedste potentiale for, at udvikle sig imod optimale udvikling med minimal beskyttelse. Det kan 

frygtes, at den ophavsretlige beskyttelse kan hindre en udvikling inden for CAD filer og hindre 

markedet i, at for det optimale output ud af 3D-printning. Dette vil finde sted som konsekvens af, 

at de ophavsretlige vil ønske at få det mest optimale ud af deres beskyttelse og dermed sætte prisen, 

hvor profitten vil være højst for egen vinding som forklares teoretisk af Alfred Marshall. Teorien som 

Edward Chamberlin fremlægger nogle oprigtige pointer, men teorien vil kunne have markante 

ulemper som følge, af at markedet langt fra er færdig udviklet og bør have de bedste rammer for at 

kunne opnå det optimale potentiale. Hvor en ophavsretlig beskyttelse der vil være gældende i 70 år 

efter den ophavsretliges død vil kunne forhindre en optimal konkurrence og bremse den udvikling 

der kan medføre at 3D-printning og delingen af CAD filer vil opnå sit fulde potentiale på markedet. 

Økonomisk delkonklusion  
Det økonomiske afsnit har haft til hensigt, at belyse det potentiale 3D printning har på det 

nuværende marked, som en alternativ produktionsteknologi.Kapitel 5 fremhæver den effekt 

teknologi har for den samfundsmæssige vækst, dette inddrages for, at give et indblik i den betydning 
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ny teknologi har på samfundet. Hensigten med at belyse dette har været at konkludere, hvor 

essentielt ny teknologi, er for økonomisk vækst i et kapitalistisk baseret samfund.  

3D-printer teknologien vil betyde, at private personer kan agere i et marked, som førhen har været 

begrænset for virksomheder. Produktion vil med 3D-printning gøres tilgængelig for en bred del af 

befolkningen i samfundet, hvilket vil ændre den nuværende marked struktur. Omkostningerne ved 

produktion vil blive minimeret ved 3D-printning sammenlignet med traditionel produktion. Det vil 

give et økonomisk incitament til, at producere nicheprodukter der førhen ikke var økonomisk 

muligt, som konsekvens af de nuværende omkostninger.  

Private vil med 3D-printning kunne distribuere et produkt med minimale transaktionsomkostninger 

og produktionsomkostninger. Dette vil tilføre en langt større diversitet af produkter til markedet.  

De transaktionsomkostninger der er omfattet traditionel produktionsmetode vil med 3D-printning 

forsvinde, som konsekvens af den fysiske overførsel mellem sælger og køber vil digitaliseres via en 

CAD fil. Besparelserne vil inkludere transaktioner som, transport, detail og forhandlinger, hvilket vil 

give et mere efficient marked.  

Ved at decentralisere produktion vil markedet bestå af flere parter der konkurrere på markedet. Det 

har af denne grund været relevant, at inddrage teorien om fuldkommen konkurrence for, at vise 

den effekt 3D printning vil have på markedet. 3D printning vil kunne medvirke til at markedet vil 

bevæge sig tættere imod aspektet af fuldkommen konkurrence.  

Det økonomiske afsnit har belyst de områder i det eksisterende marked, som vil kunne påvirkes af 

3D printning. Det kan konkluderes, at 3D printning har potentiale til at ændre markedet, som følge 

af de besparelser der ligger i transaktionsomkostninger og produktionsomkostninger. Det skal 

pointeres, at 3D printer teknologien stadig er under udvikling og det vil kræves, at teknologien 

optimeres før, drastiske ændringer vil kunne ses i markedet. Det samme gjorde sig gældende for 

computeren, som nu er essentielle for hele vores samfund. 

En verden med 3D printning vil ud fra et økonomisk synsvinkel kunne bringe et mere efficient 

markedsstruktur, som ikke er mulig med traditionel produktionsmetode.  
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Den integrerede analyse 
Afhandlingens retsøkonomiske analyse har til formål, at vurderer hvordan og på hvilke områder 

lovgivningen kan optimeres, således at samfundet udnytter teknologiens potentiale optimalt. Den 

økonomisk analyse viste, at teknologien muliggør private personer kan blive producenter og i sagens 

kerne vil dette resulterer i store samfundsmæssige besparelser på transaktionsomkostninger, 

hvilket vil gavne samfundsøkonomien.  

Disse besparelser skal dog ikke tages for givet, og vi vender her tilbage til afhandlingens indledende 

historie om Thomas Valenty og genkalder at tegningen af det beskyttede objekt, som han uploadede 

på Thingiverse. Valenty’s tegning blev downloadet og printet af adskillige, indtil den blev fjernet af 

efter påbud fra ophavsmanden. Ud fra et samfundsmæssigst synspunkt, var dette en økonomisk 

inefficient løsning, da den traditionelle struktur på markedet medfører enorme 

transaktionsomkostninger sammenholdt med 3D-printning.  

I afhandlingens kapitel 7 blev der redegjort for, hvorvidt man kan betragte en ophavsmands eneret 

som et monopol. Overvejende viser analysen at ophavsretten skaber monopoler, men 

sammenlignet med visse andre immaterielle rettigheder, som f.eks. patenter, er disse monopoler 

karakteriseret som værende svage, da ophavsretten primært beskytter perfekte substitutter. I et 

historisk perspektiv er ophavsretten den første immaterielle rettighed der blev grundlagt tilbage til 

bogtrykkerkunsten, som GA omtalte i forbindelse med UsedSoft-Dommen, og tidligere kritik af 

denne rettighed er interessant, da der dengang ikke var immaterielle rettigheder, der gik ud over 

ophavsrettens beskyttelse.  

I England 1841 skulle House of Commons tage stilling til lovforslag, hvorefter ophavsrettens levetid 

skulle sættes op fra 28 til 60 år, efter ophavsmandens død. Thomas Babington299 argumenterede 

succesfuldt for, at en sådan ændring ikke var nødvendigt. Babingtons argument var, at ophavsretten 

skaber monopoler:   

 

 

                                                      
299 Thomas Babington var engelsk parlamentariker og bl.a.’ Secretary at war 1839-1841’ og ’Paymaster-General 1846-
1848’. Historisk set en af de første kilder, som vi har kunne finde, til modargumentation af ophavsretten.  
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” Copyright is monopoly, and produces all the effects which the general voice of 

mankind attributes to monopoly. (…) It is good that authors should be 

remunerated; and the least exceptionable way of remunerating them is by a 

monopoly. Yet monopoly is an evil. For the sake of the good we must submit to 

the evil but the evil ought not to last a day longer than is necessary for the 

purpose of securing the good.”300 

Thomas Babington mente, at der som udgangspunkt var to måder at belønne rettighedshavere; 

’Patronage’ og ophavsrettigheder. ’Patronage’ kan måske bedst forstås på to måder; Den 

selvtilfredsstillelse der ligger i at skabe og den støtte ophavsmanden modtager fra ’patrons’ som tak 

for bidraget.  Videre tilføjer Babington, at Patronage tilhører en anden og ældre tid, og derfor er vi 

nødsaget til at beholde ophavsretten. 

Inddragelsen af Babingtons tale har to formål, for det første er den hårde karakteristik af 

ophavsretten som en monopoldannende lovgivning et synspunkt, der kan bidrage til afhandlings 

stillingtagen til en retslig vurdering. Endvidere er konceptet bag patronage interssant, da der i dag 

er stærke indikationer på, at denne alternative belønningsform er genopstået fra fortiden.  

Patronage som alternativ model til ophavsretten 

I dag går denne belønningsform under andre navne; open source, crowdfunding og creative 

commons er alle sammen begreber, der dækker over det samme koncept. Frivillige donerer deres 

penge eller arbejdsindsats til samfundet uden belønning. Disse mennesker er nutidens >patrons< 

der støtter et formål de ikke nødvendigvis bliver direkte belønnet for, men som gavner samfundet.  

Crowfunding har nået nye højder med sider som Kickstarter og Indigogo, hvor Kickstarter alene har 

sponsoreret 118,000 projekter med over 2,8 millarder dollars.301 Det er blevet en anerkendt metode 

for startups at skaffe finansiering på, og den kommer med mange fordele sammenlignet med 

traditionelle investorer; de skal hverken sælge billige aktier og produktet bliver indirekte 

popularitetstestet, da det primært er forbrugerne selv, der sponsorerer ideer de finder interessante.  

                                                      
300 Macaulay, Babington Thomas (1841). A Speech delivered in the House of Commons on the 5th of February, 1841, 
“Opposing Proposed Life + 60 Year Copyright Term”. 
301 Thecrowdfungdingformula.com, Kickstarter vs Indiegogo: which one to choose? 
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Creative commons er en platform, hvor ophavsmænd kan dele værker til fri benyttelse for 

almenheden. Modsat crowdfunding er formålet med creative commons ikke at skabe finansiering, 

men ophavsmænd belønnes blot igennem den selvtilfredsstillelse, der ligger i at dele noget med en 

community. Creative commons anvendes til en lang række ophavsretligt beskyttede værker, bl.a. 

musik, billeder og objekter der kan 3D-printes. Hos online-tjenester såsom Thingiverse kan 

ophavsmanden godkende, at objektet er creative commons og derefter afskriver ophavsmanden sig 

fra sine rettigheder. Undersøgelser viser at op mod 60% af 3D-printer forbrugere anvender disse 

licenser, når de uploader objekter online og kun 25% anvender aldrig denne licens.302 

På nuværende tidspunkt er det dog umuligt, at vurderer om modellerne blot er en zeit geist, eller 

om de er kommet for at blive. Det vil være en risikabel vurdering at afskrive samtlige 

ophavsrettigheder på bare fordi tendenser viser, at patronage er tilbagevende i hastig fart.  

Kapitel 8: Retsøkonomisk analyse af den ophavsretlige beskyttelse 
8.1 Nytteteoretisk model som grundlag for vurdering af lovgivningsniveau 
Dette afsnit har til formål, at illustrer forholdet mellem investeringsincitament, ophavsretlig 

beskyttelse, samfundsnytte og transaktionsomkostninger, igennem en nytteteoretisk model. Det vil 

kunne benyttes til forståelsen af, hvilke overvejelser lovgiver burde gøre sig, når regulering på det 

ophavsretlige område foretages og dermed, hvilke af de ovenstående faktorer, der burde vægtes. 

Ligeledes, er formålet at påvise konflikten mellem et højt beskyttelsesniveau og størst mulig 

samfundsmæssig nytte.  

Modellen tager sit udgangspunkt i Shavells teori, som der tidligere blev redegjort for, om den 

ophavsretlige beskyttelses indflydelse på arbejdstimer en person vil foretage sig.303 Shavell 

anvender dermed ikke begrebet investeringsincitament, men implicit i hans model er det netop, 

hvad han analyserer sig frem til, da Shavells grundlæggende antagelse er, at mennesker ikke vil 

arbejde, såfremt der ikke er en personlig nytte.  

Modellen anvender derudover visse grundbetragtninger fra Landes og Posners ”A Formel Model of 

the Effect of Copyright Protection on the Creation of Works”. Landes og Posners model forsøger 

                                                      
302 Santoso, Stephanie M, et al. “Destroying by Creating: Exploring the Creative Destruction of 3D Printing Through 
Intellectual Property”, s. 10-11. 
303  Shavell, Steven(2002).”Economic Analysis Of Property Law”, Havard Law School Cambridge, Discussion Paper 
No.399, Kap. 7, s. 2 – 6. 
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ultimativt at beskrive den optimale beskyttelse for ophavsrettigheder, men giver også indikationer 

af den samfundsmæssige effekt af beskyttelsen. Den overordnede begrundelse for, ikke at anvende 

denne teori, er at Shavell’s model tillader en mere simpel og ligefrem metode, da denne baseres på 

nytteteori der antager sig til visse faktorer såsom omkostninger og indtægter for rettighedshaver. 

Landes og Posner anvender en kompleks prisdannelsesmodel, der kan beskrive elasticiteten mellem 

væsentlig flere mekanismer end Shavell’s.304 ’A Formel model’ er muligvis mere virkelighedstro i det 

den højde for varierende sammenhænge mellem udbud / efterspørgsel og prisen på produktet. 

Landes og Posner har en væsentlig betragtning om niveauet af den ophavsretlige beskyttelse, som 

Shavell ikke anvender. I Shavells teori vises 2 situationer, hvor beskyttelsen enden finder sted eller 

ikke finder sted. Landes et alanvender i modsætning til Shavell en dynamisk funktion for den 

ophavsretlige beskyttelse, hvor beskyttelsen kan variere mellem ingen beskyttelse og total 

beskyttelse.305 

Investeringsincitament [i(w)] 

For at kunne beskrive investeringsincitamentet, tages der udgangspunkt i Shavell’s teori og de 

grundlæggende antagelser derfra, hvilket består i at individer agerer ens og altid nytteoptimerende; 

Såfremt de kan skabe nytte vil investeringen blive foretaget. Disse antagelser medfører ligeledes at 

såfremt beskyttelsen af ophavsretten falder, vil ”andre” individer end ophavsmanden tage en andel 

af den nytte som ophavsmanden skabte ved sin investering.  

w = Arbejdstimer306                                               Shavell’s definition af d(w) og u(w)307:   

α = Andel af nytte taget fra ophavsmanden i antaget %                        u’(w) > 0 og u’’(w) < 0 

u(w) = Nytte fra investering                         d’(w) > 0 og d’’(w) > 0  

d(w) = Negativ nytte    

i(w) = Investeringsincitament, hvis i(w) > 0 investeres308 

i(w) = (u(w)* α) – d(w) 

                                                      
304 Landes, William M & Posner, Richard A (1989). “An Economic Analysis of Copyright law”, The Journal of Legal 
Studies, Vol. 18, No. 2, s. 336-339 “The Price of a Copy”. Følgende sammenhæng beskrives: “The price per copy will be 
greater the less elastic the demand for copies, the less elastic the copiers’ supply curve, and the larger the author’s 
share of copies relative to that of copiers, which in turn will be larger the lower the author’s cost of making copies 
relative to that of copiers’.” Udtrykt: [q(p) – y(p, z)] + (p – c)(qp – yp) = 0 
305 Se afsnit 7.1. 
306 Arbejdstimer skal her forstås som en bred betegnelse for tid investeret.  
307 Anvendelsen af betegnelser er ens med Shavell’s. Se også Shavell’s udledning i Economic analysis of property law, 
Steven Shavell, Kap. 7, s. 4, 4. Fodnote. 
308 I forhold Shavell’s model, tilsvarer dette begrebet ”individual utility”. 
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Sammenhængen mellem u(w) og d(w) er dermed investeringsincitamentet og i Shavell’s definition 

beskrives u(w) og d(w) som konvergerende faktorer, hvor u(w) er en logaritmisk funktion og d(w) 

er eksponentiel. Da nytte og negativ nytte konvergere, får man dermed et naturligt punkt hvor det 

ikke kan betale sig for ophavsmanden at investerer. Nedenfor i Figur 11, er definition illustreret ud 

fra data i afhandlingens model.309 

 

Figur 11: Graf over nytte og negativ nytte. Se Bilag 1 for datasæt. 

 

Andel af nytte der tildeles ophavsmanden [α] 

Der blev ovenfor vist at investeringsincitamentet er en funktion af nytte og negativ nytte. Ligeledes 

vil den andel af nytte, der tildeles ophavsmanden, påvirke investeringsincitamentet. I Shavell’s teori 

udtrykkes dette [α] og der antages, at såfremt lovgivningen eksisterer, vil α = 100% og dermed 

tildeles ophavsmanden den samlede nytte fra værket. I tilfælde hvor ophavsretten ikke eksisterer 

antages α=50%, dermed vil halvdelen af nytten tilgå andre i samfundet. Afhandlingens nyttemodel 

tager samme udgangspunkt som Shavell’s model, men det skal dog nævnes, at værdien af 

antagelsen ikke er teoretisk funderet, men mekanismen har et rationelt udgangspunkt. 

 

                                                      
309 Bemærk at værdierne i u(w) ikke er ens med værdierne i Shavell’s teori. Shavell’s formål var at illustrere en negativ 
effekt med få data, hvilket resulterede i en svag R2-værdi (sammenhængskræften i data). Derfor er værdierne for u(w) 
blevet ændret og r2 er blevet optimeret, således at data korresponderer Shavell’s antagelse korrekt. 
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Transaktionsomkostninger (β) 

Formålet med modellen, er bl.a. at vise hvordan transaktionsomkostninger spiller en aktiv rolle ift. 

lovgivers ageren, Landes og Posner beskriver sammenhængen: ”The traditional view stresses the 

trade-off between the benefits of copyright protection in encouraging the production of works and 

the losses from reducing access to the works by consumers:”310. Afhandlingens økonomiske analyse 

har indtil videre påvist, at forbrugere med 3D-printning kan være konkurrencedygtige overfor 

virksomheder i forhold til produktion og såfremt forbrugere producerer, vil det mindske 

transaktionsomkostningerne i samfundet. Derfor vil det beskrevne ”trade-off” være større ved 

objekter, der kan 3D-printes. Transaktionsomkostninger i modellen skal dermed ses, som den ekstra 

udgift der forekommer, når et produkt sælges på traditionelt vis, men i virkeligheden kunne blive 

3D-printet af forbrugeren. 

Med dette som udgangspunkt antages det derfor, at transaktionsomkostninger kan anskues som en 

afgift, der pålægges den samlede samfundsnytte, når et værk ikke, som konsekvens af 

ophavsmandens eneret, må 3D-printes. Sammenhængen mellem transaktionsomkostninger og 

niveauet af beskyttelse hænger sammen således; når z = 100% vil β = 50% og z = 0% vil β = 0%. Det 

vil medføre, at hvis samfundet har total beskyttelse, vil 50% af den samlede nytte blive taget som 

afgift for at have et højt beskyttelsesniveau, såfremt samfundet ikke har ophavsretlig beskyttelse vil 

afgiften totalt forsvinde.311  

 

 

 

 

 

 

                                                      
310 Landes, William M & Posner, Richard A (1989). “An Economic Analysis of Copyright law”, The Journal of Legal 
Studies, Vol. 18, No. 2, s. 341. 
311 Der kan ændres i niveauet for transaktionsomkostninger [β] og at z=100, β=50 udelukkende er udgangspunktet. 
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s(w) = Samfundsnytte 

s(w) = u(w) – d(w) 

β = Andel af nytte taget fra samfundet i antaget % 

T = De faktiske transaktionsomkostninger 

T = s(w) – (s(w) * β) 

A = Akkumulerede samfundsnytte 

A = s(w) – T 

 

Samfundsnytte [s(w)] og den akkumulerede samfundsnytte [A] 

Samfundsnytten er i modellen et udtryk for den samlede nytte og vil, modsat 

investeringsincitamentet, ikke blive påvirket af nytte, der bliver taget fra ophavsmanden [α]. Dette 

skyldes en betragtning om at nytten blot overgår til andre i samfundet og metoden korresponderer 

med Shavell’s fremgangsmåde. Bemærk at samfundsnytten påvirkes af inverstingsincitamentet i 

kraft af, at ophavsmanden ikke vil investere i produktion af et værk, såfremt i(w) < 0. Den 

akkumulerede samfundsnytte [A] fungerer derfor, som den afgørende indikator for samfundsnytte.  

Niveauet af den ophavsretlige beskyttelse [z] 

Modellen anvender Landes og Posner’s betragtning om, at niveauet af den ophavsretlige 

beskyttelse kan beskrives som [z], hvor z ≥ 0 og z = 0 betyder ingen ophavsretlig beskyttelse og z = 

100 er total ophavsretlig beskyttelse. I ’A Formel model’ anvendes niveauet for [z], som et udtryk 

og indeks for beskyttelsesniveauet, der involverer faktorer såsom den tidsperiode beskyttelsen 

varer, bredden af beskyttelsen og originalitetskrav.312 I afhandlingens nyttemodel anvendes z 

ligeledes som en generel indikator for beskyttelsesniveauet og sammenhængen forstås således, at 

når z falder fra z100% til z50%, vil effekten af beskyttelsen være halveret. Endvidere har z den 

funktion, at den nedskriver og opskriver den faktor, hvormed ophavsmændene bliver belønnet (P), 

hvilket bliver vist nedenfor i Figur 12.  

                                                      
312 Landes, William M & Posner, Richard A (1989). “An Economic Analysis of Copyright law”, The Journal of Legal 
Studies, Vol. 18, No. 2, s. 333-334. 
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8.1.1 Nyttemodellen udtrykt ved [β50%] 

 

Figur 12: Graf over samfundsnytte ved [β 50%], med Pareto- og Kaldor-Hicks forbedringer. Se ligeledes Bilag 1 for data. 

Med ovenstående redegørelse som baggrund kan modellen udtrykkes som vist i ovenstående figur 

12. I grafen vises den akkumulerede samfundsnytte [A], investeringsincitament [i(w)] og 

transaktionsomkostninger [β] som en funktion af lovgivningen [z]. For at introducerer modellens 

potentiale bedst muligt, holdes i første omgang udelukkende et niveau af 

transaktionsomkostninger, efterfølgende vil der tilføjes yderligere niveauer af [β]. I modellen er [α] 

andel af nytte taget fra ophavsmanden [α50% når z0%] 

Ignorer i første omgang markeringerne og betragt tendenserne; Efterhånden som niveauet af 

lovgivning øges, vil transaktionsomkostningerne øges, hvilket medfører at samfundsnytten vil falde. 

Dog forekommer sammenhængen ikke lineær idet incitamentet til at investerer har indflydelse på 

den akk. Samfundsnytte [A]. Når der ikke eksisterer ophavsrettigheder, vil samfundet have en relativ 

høj nytte, da der stadig vil blive produceret værker og da samfundet ikke har 

transaktionsomkostninger, vil nytten skabt ved værkerne være væsentlig forøget.  

8.1.2 Pareto- & Kaldor-Hicks forbedringer 
Pareto-forbedringer forekommer når mindst en part kan stilles bedre, uden at den anden stilles 

ringere. En Pareto-optimale tilstand er således et udtryk for den optimale allokering, der hvor 
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forbedringer ikke længere vil kunne opfylde kriteriet om, ikke at stille en anden part ringere.313 I 

Figur 12 kan ses en pareto forbedring mellem punkt B og D, hvilket indikere at ingen beskyttelse (z0) 

vil være en inefficient løsning. Såfremt lovgiver ønsker at optimere lovgivningen i forhold til 

beskyttelsen, vil punkt D være den pareto optimale løsning.  

Kaldor-Hicks kriteriet adskiller sig fra Pareto og argumenterer for, at tiltag burde foretages, såfremt 

værdien som ’vinderen’ opnår er stor nok til at kompenserer ’taberen’, men taberen behøves dog 

ikke at blive kompenseret.314 Da investeringsincitamentet i Figur 12 er lineært stigende, vil det være 

oplagt at se på dennes optimale niveau i punkt G, ved total beskyttelse. Samfundet vil her miste 

forskellen mellem punkt C og F, såfremt dette niveau bliver lagt. Såfremt G > forskellen mellem C og 

F, vil den optimale nytte opnås ved z100.  

 

 

Figur 13: Graf over samfundsnytten ved 5 niveauer af transaktionsomkostninger. Se bilag 1 for datasæt. 

I figur 13 ses en graf over udviklingen af samfundsnytten som funktion af transaktionsomkostninger. 

Tendensen er tydelige; Efterhånden som transaktionsomkostningerne stiger, vil der være stigende 

                                                      
313 Eide, Erling & Stavang Endre (2013). “Rettsøkonomi” Cappelen Damm A/S, s. 109 - 110 
314 Eide, Erling & Stavang Endre (2013). “Rettsøkonomi” Cappelen Damm A/S, s.110-111 
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incitament for samfundet, til at lade niveauet af lovgivningen falde. Det vil ligeledes blive mere 

besværligt at finde Pareto og Kaldor-Hicks forbedringer.  

Generelt er modellen langt fra perfekt, specielt de strenge antagelser om transaktionsomkostninger 

β og andel af produktion α, er problematiske, da de i praksis kan være næsten umulige at vurdere. 

Ligeledes kan man sagtens forestille sig, at det vil være nødvendigt at se på β α i samtlige 

produktkategorier, hvilket komplicerer det yderligere. Slutteligt antager modellen i princippet at 

virksomheder ikke ønsker, at tillade forbrugere 3D-printning. Rationelt kan dette synspunkt delvist 

være argumenteret i, at profitmaksimerende virksomheder kan have incitamenter til at beholde 

nuværende struktur, da en ændring både kan være risikabelt og bekostelig på kort sigt. På langt sigt 

kan det modsat argumenteres at virksomhederne vil blive tvunget til at overgå til 3D-printning, 

hvilket følger princippet om kreativ destruktion diskuteret i kapitel 5. 

Afhandlingen vil herefter forsøge at tage en anderledes synsvinkel, baseret på Ronald Coases 

Teoreme om transaktionsomkostninger. Caose-teoremet kan både pege på forklaring til, hvorfor 

virksomheder på nuværende tidspunkt ikke tilbyder flere 3D-printning produkter, ligeledes kan 

teoremet også fungere som navigatør for lovgiver. 

8.2 Coase-teoremet som forklaringsmodel til optimal udnyttelse af ressourcer 
Afhandlingen har indtil videre set på transaktionsomkostninger, der kan blive reduceret ved en 

handel, og fokus har været på de bagudrettede transaktionsomkostninger, der ligger i en 

virksomheds forsyningskæde. Dette afsnit vil primært behandle de transaktionsomkostninger, der 

forekommer ml. virksomheder og forbrugere, altså de fremadrettede transaktionsomkostninger. 

Afsnittet tilsigter dermed, at skabe en forståelse for den grundlæggende problemstilling samfundet 

vil blive mødt med, i forbindelse med den nye teknologi – hvordan sikrer vi at virksomheder benytter 

3D-printer teknologien, således at samfundet kan opnå de enorme besparelser, der forekommer på 

de bagudrettede transaktionsomkostninger. 

Ronald Coase producerede op i gennem 1960’erne, en række artikler om forholdet mellem 

rettighedsfordeling, transaktionsomkostninger og samfundsnytte. Hans teorier er senere blevet 

videreudviklet til Coase-teoremet, der tager forskellige former. Det stærke coase teoreme forsøger 

at forklare, hvilket forudsætninger der skal til, for at samfundet opnår en pareto-effektiv løsning: 

Hvis rettighederne er veldefinerede og der ikke eksisterer transaktionsomkostninger, vil parterne 
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uafhængigt af fordelingen af rettigheder frembringe et Pareto-effektivt resultat, igennem 

samarbejde.315 Det stærke Coase-teoreme tager udgangspunkt i to faktorer; Rettigheder og 

transaktionsomkostninger. Teormet beskriver i sagens kerne mekanismen i markedet, altså den som 

værdsætter rettigheden højest, vil forhandle sig frem til den. Men dette kan dog blive forhindret af 

transaktionsomkostninger, der udgør en ekstern omkostning ved handlen, der ikke relaterer sig til 

selve rettigheden, men erhvervelsen af denne rettighed.  

Veldefinerede rettigheder og transaktionsomkostninger har ligeledes en sammenhæng. Såfremt 

rettigheden ikke er veldefineret vil dette komplicerer transaktionen og dermed vil omkostningerne 

ved handlen stige. Det efterfølgende afsnit kommer nærmere ind på denne sammenhæng og 

diskuterer derudover de transaktionsomkostninger, der er forbundet med handel imellem 

virksomheder og brugere.  Hvis man ser på Thomas Valenty sagen, ud fra Coase-teoremets stærke 

version, vil man kunne undre sig over, hvorfor brugerne af værket ikke blot har forhandlet med 

virksomheden omkring rettigheden til at printe figuren. Coase-teoremet vil påpege, at dette skyldes 

at rettighederne enten ikke er tilstrækkeligt veldefinerede eller, at transaktionsomkostninger ved 

en sådan forhandling, vil være for høje. 

8.2.1 Transaktionsomkostninger imellem rettighedshaver og brugere 
Traditionelt inddeles transaktionsomkostninger i søge-, forhandling- og kontrolomkostninger. 

Søgeomkostninger kan bedst beskrives som de initiale omkostning, der ligger inden en eventuel 

forhandling. Det kan f.eks. være omkostninger forbundet med en undersøgelse af ens retlige stilling 

eller hvem der er rettighedshaveren. Forhandlingsomkostninger er de omkostninger der opstår, når 

to parter i skal blive enige, disse er forbundet med relationen mellem parterne og de kontraktlige 

forhandlinger. Kontrolomkostninger relaterer sig til den sidste fase i forhandlingen, om overholdelse 

og håndhævelse, af kontraktens vilkår.316  

Der er grundlæggende mange omstændigheder der kan resultere i høje transaktionsomkostninger, 

hvor de tre ovennævnte hovedkategorier dækker over samtlige led, der ligger i en enkelt 

handelsproces. En rettighedshaver der ønsker, at forhandle om retten til reproduktion af værket, vil 

opleve transaktionsomkostninger i samtlige af disse kategorier.  

                                                      
315 Eide, Erling & Stavang Endre (2013). “Rettsøkonomi” Cappelen Damm A/S, s. 137. 
316 Eide, Erling & Stavang Endre (2013). “Rettsøkonomi” Cappelen Damm A/S, s. 129-130 
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Online-tjenester som facilitator mellem rettighedshaver og brugere 

Forhandlingerne kan være besværlige, da mange og ukendte parter ofte er tilfældet. 

Onlinetjenester som Thingiverse og shapeways vil i fremtiden spille en afgørende rolle, som 

facilitator imellem rettighedshaver og brugere. Onlinetjenesternes funktion bliver, at reducerer 

transaktionsomkostningerne mellem disse parter. 

Usikkerhed ved lovgivningen  

Søgeomkostninger vil specielt være høje, da den retslige stilling endnu ikke er blevet veldefineret af 

lovgiver. I forhold til originalitetskrav kan en rettighedshaver stille spørgsmålstegn ved om han 

overhovedet har ophavsretlig beskyttelse på sit objekt og CAD-fil. Retten til reproduktion er fremgår 

næsten ubrydelig, men spørgsmål såsom hvor mange objekter en bruger må printe og om han må 

benytte fremmedhjælp, fremgår ikke af InfoSoc-direktivet. Konsumptionsprincippet er ligeledes et 

tvivlsomt område, da Used-Soft Dommen i princippet burde give juridisk belæg for konsumption af 

CAD-filer, dog ud fra en række betingelser opstillet af Domstolen. For en rettighedshaver vil det 

være afgørende at være bekendt med denne rettighed, i det videresalg af CAD-filer og objekter 

printet ud fra denne, har potentiale til at reducerer værdien af værket. Endvidere burde det 

påpeges, at InfoSoc er et direktiv og ikke en forordning, med direkte vertikal virkning. Dermed vil 

rettighedshaver muligvis kunne opleve en forskellig retstilling imellem medlemsstaterne og den 

vertikale virkning som direktivet har, kan i praksis være besværlig og omfattende at håndhæve 

overfor lovgiver igennem EU-Domstolen. Slutteligt burde nævnes, at den juridiske analyse var 

omfattende, med analoge fortolkninger af tidligere domme og formålsfortolkninger af præamblen. 

Alene denne proces vil, for en rettighedshaver, udgøre en så fordyrende proces, at handlen sjældent 

vil kunne betale sig, hvis rettighedshaveren vel og mærket ønsker komplet kendskab til hans 

rettigheder inden han giver afkald på dem. Ligeledes vil retsstillingen også skulle undersøges af 

brugeren af værket. 

Næsten samtlige af disse spørgsmål burde i realitet også undersøges af en bruger af rettigheden og 

et klart rationale her, må være at brugeren først og fremmest ikke ønsker at betale for noget der i 

juridisk ikke er ophavsretlig beskyttet.  
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8.3 Coase-teoremet som vurderingsgrundlag for lovgivning 
Det stærke coase-teoreme beskriver mekanismen i handler og idealiserer denne med en antagelse 

om, at transaktionsomkostninger ikke eksisterer. Hvis transaktionsomkostninger er høje vil handler 

ikke blive realiseret.317 Det svage og normative coase-teoreme tager udgangspunkt i den 

mekanisme, men retter sig mere specifikt mod de tiltag lovgiver burde fortage, for at opnå en størst 

mulig samfundsefficiens.  

Det svage coase-teoreme fremsiger, at Hvis transaktionsomkostninger er så høje, at de forhindrer 

forhandlinger, vil ressource udnyttelsen blive pareto effektiv, hvis den juridiske allokering af 

rettigheder tildeles på samme måde, som man ville have gjort, hvis transaktionsomkostningerne ikke 

eksisterer.318 Med andre ord siger det svage coase-teoreme, at lovgiver burde foretage denne 

idealiserende antagelse og baserer lovgivningen på dette, for at opnå en pareto-effektivt udnyttelse. 

I praksis kan en idealisering dog forekomme risikabel for lovgiver, fs den ikke tilsigter løsningen af 

det egentlige problem, som er transaktionsomkostninger mellem parterne. Af denne årsag, kan det 

svage coase-teoreme være problematisk at lade stå alene, som navigator for lovgiver. Det normative 

coase-teoreme kan her skabe værdi for lovgiver, da det foreskriver at hvis man ønsker effektivitet 

skal loven udformes således, at den reducerer eller fjerner transaktionsomkostninger ved 

forhandling.319 Hvis lovgiver således har fokus på at reducerer transaktionsomkostningerne vil dette 

styrke forudsætning for at lovgive på baggrund af den idealiserede tilstand. En kombination af det 

svage og normative coase-teoreme vil i relation til lovgivning om 3D-printning, således udmønte sig 

i, at det er lovgivers opgave at definerer loven klart og tydeligt for både rettighedshaver og brugere. 

Endvidere at tilsikre online-tjenester ikke blive nedlukket, da disse er afgørende for 

transaktionsomkostningerne.  

Særligt identificerer vi også, at 3D-printning er en teknologi der involverer brugerne på et andet plan 

i ophavsretten, end hvad vi før har set. Schovsbo et al holdning til forholdet mellem private og 

lovgivningen er i denne sammenhæng relevant: ”Regler, der henvender sig til professionelle, kan 

godt være indviklede. Men der er grænser for, hvor indviklede man bør gøre regler, der henvender 

sig til almindelige mennesker, og handler om, hvad man må og ikke må som privatperson. Regler, 

                                                      
317 Eide, Erling & Stavang Endre (2013). “Rettsøkonomi” Cappelen Damm A/S, s. 142 
318 Eide, Erling & Stavang Endre (2013). “Rettsøkonomi” Cappelen Damm A/S, s. 143 
319 Eide, Erling & Stavang Endre (2013). “Rettsøkonomi” Cappelen Damm A/S, s. 143 
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der henvender sig til private, bør være klare og enkle. Ellers retter folk sig ikke efter dem.”320  Lovgiver 

burde have øje for, at næsten samtlige af ophavsrettens enerettigheder i fremtiden, vil involvere 

den almindelige borger både som rettighedshaver og brugerne af værkerne. De skal udformes 

enkelt og målrettede, præcise og komplette. Det skal for en borger ikke være nødvendigt at 

analyserer domme og formålsbetegnelser, ligeledes heller ikke at vurderer originaliteten i et værk, 

for at kunne vurdere om værket er beskyttet. Med dette som udgangspunkt, vil næste afsnit først 

diskuterer den juridiske ramme for ny regulering og derefter udlede de retslige implikationer, som 

afhandlingen har arbejdet imod. 

8.4 Regulering af ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med 3D-printer 
teknologien 
Det må først og fremmest af være afgørende, at EU tager stilling til hvorvidt InfoSoc-direktivet 

generelt burde omtænkes. Det overordnede argument for at lave direktiver fremfor forordninger, 

forekommer at være den udvidede frihed til medlemsstater. Analysen af originalitetskrav viser dog 

at række problemstillinger opstår ved et direktiv. Selvom originalitetskravet ikke er EU-

harmoniseret, finder Domstolen i visse tilfælde det nødvendigt at tage stilling til dette. 3D-printning 

vil derudover rejse en række fundamentale spørgsmål til ophavsretten, der i fremtiden får stor 

indflydelse på om samfundet optimalt udnytter teknologiens potentiale. Hvis ikke EU tager stilling 

til hvordan rettighederne burde udformes, vil den åbenlyse konsekvens være, at Domstolen skal 

behandle retsstillingen på samtlige områder indenfor 3D-printning.  

EU-Domstolen  

Den juridiske analyse af InfoSoc-direktivet viste at Domstolen har belæg for at kunne skabe et højt 

beskyttelsesniveau for rettighedshavere på 3D-printer området, igennem tidligere retspraksis, 

ordlydsfortolkning og formålsfortolkning. Ligeledes har vi set, at Domstolen ikke er bange for at gå 

i mod den generelle opinion, hvor Used-Soft Dommen var en stor overraskelse for både 

rettighedshavere og Kommissionen. Med andre ord, så vil hele det ophavsretlige område indenfor 

3D-printning befinde sig hos en Domstol, der kan gøre hvad de vil, på en række områder, og ikke 

behøver at medtage økonomiske konsekvensanalyser i deres vurdering.  

                                                      
320 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 246. 
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Selvom Domstolen har grundlag for at kunne gå vidt i fortolkningen af InfoSoc-direktivet, har de 

stadigvæk ikke samme muligheder som EU, for at kunne danne ny efficient lovgivning.  

Den traktatlige hjemmel til ny ophavsretslovning 

Der blev indledningsvist i kapitel 2 diskuteret, hvordan den nuværende traktatretlige hjemmel for 

InfoSoc-direktivet, som findes i TEUF art. 114 og referer til TEUF art. 26 og 27.  Både art. 114 og 

særligt art. 27 har til formål, at sikre det indre markeds funktion. Ligeledes har art. 118 også til formål 

at sikre det indre markeds funktion. Det indre markeds funktion er bedst beskrevet i TEU art. 3, som 

vi vil vende tilbage til. Den overvejende forskel på at finde hjemmel i art. 118 fremfor art. 114 er, at 

118 er målrettet ophavsretsloven; ”Ensartet beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder”, som 

titlen fremskriver. Her vil man særligt kunne argumentere for at inddrage originalitetskrav og 

muligvis en forordning, der total harmoniserer ophavsretten.  

Alt andet lige vil selve lovgivningen stadig skulle finde hjemmel i TEU art. 3 og vi fremhæver særligt 

fra denne artikel: ”Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i 

Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstablilitet, en social markedsøkonomi 

med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse, og et højt niveau for beskyttelse 

og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt.” 

En afbalanceret økonomisk vækst 

Hvad angår økonomisk vækst, viste den økonomiske analyse at 3D-printerteknologien har 

potentiale til at give økonomiske vækst. Ligeledes muliggør teknologien også en afbalanceret vækst, 

da den kan ændre markedsstrukturen og decentraliserer produktion fra rettighedshavere og 

producenter til den private og dermed allokerer ressourcer forskelligt, fra den traditionelle 

markedsstruktur. 

Vi ønsker desuden at lægge vægt på, at det handler om at finde en lovgivning der er afbalanceret. 

Forholdet ml. rettighedshaver og bruger indgår ligeledes i InfoSoc-direktivets betragtning 31, der 

foreskriver en rimelig balance.  
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En social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne 

Såfremt EU ikke laver tiltag, der sikrer implementeringen af teknologien, kan unionens 

konkurrenceevne lide et tab. Det er i den økonomiske analyse blevet vist, at 3D-printning skaber 

fleksibilitet på markedet og sikrer, at virksomheder kan udvikle hurtigere og fleksibelt. Eksemplet 

med høreapparat fabrikanter, hvor produktionen på 500 dage blev omlagt til rent 3D-pritning, 

vidner om at det er afgørende for virksomheder at være omstillingsparate i konkurrencen. Hvis 

lovgivningen ikke muliggør dette, kan unionens konkurrenceevne som helhed lide betragtelige 

skade, i lyset af globale konkurrence. 

Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt 

Denne betragtning, må i sig selv være det grundlæggende argument for, at EU skal tage stilling til 

3D-printerteknologien. Det er overvejende positivt at Lissabontraktaten tager stilling til ny 

teknologi, særligt i lyset af Kapitel 5, der redegjorde for hvordan teknologisk udvikling og det 

kapitalistiske system er tæt forbundet. I sin helhed er det afgørende, at EU ikke møder 3D-

printerteknologien med den samme tilgang, som blev anlagt under udviklingen af 

informationssamfundet og dermed InfoSoc-dirketivet. 3D-printerteknologien besidder absolut 

radikale muligheder for en omstrukturering af markeder og dette burde imødekommes, da 

teknologiens økonomiske aspekter er positive og vidtrækkende.  

8.4 Ophavsretlige tiltag der kan fremme 3D-printerteknologien 
Dette afsnit vil behandle reguleringstiltag, der kan fremme 3D-printerteknologiens økonomiske 

potentiale. Forinden opsummeres de særligt vigtige betragtninger, som vurderingen baseres på: 

1) En lovgivning der er konkret og målrettet 3D-printning, til gavn for virksomheder og private, 

der bedre vil kunne forstå den og ikke giver grundlag til en udvidet retspraksis fra Domstolen.  

2) En lovgivning der imødekommer de nuværende ulemper ved InfoSoc-direktivet, her tænkes 

særligt i relation til originalitetskrav og en harmonisering af denne. 

3) En afbalanceret lovgivning med rimelig balance imellem private og virksomheder, der styrker 

konkurrenceevnen for Unionen.  
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Originalitetskrav 

Det vil for lovgiver være fordelagtig at harmoniserer originalitetskravet. 3D-printerteknologien 

danner grundlag for en enorm udvikling af ophavsretlige beskyttede værker, i det den muliggør en 

simpel skabelsesproces for produkter. Det må for rettighedshavere være afgørende at vide, hvornår 

et objekt er beskyttet og om det er beskyttet ens i samtlige medlemsstater. I forlængelse heraf er 

det overordnet vigtigt, at CAD-filer opnår ophavsretlig beskyttelse, for at skabe incitament for 

rettighedshaver til at distribuere CAD-filer. 

Et registreringssystem for ophavsrettigheder, ligesom vi kender det fra Designretten og USA,321 vil 

kunne sikre at klar identifikation af rettigheder og ligeledes sikre at virksomheder føler sig 

komfortable, med at sælge CAD-filer og anvende teknologien til konsummarkedet. Et 

registreringssystem kan forebygge fremfor at skadeskontrollere.  

Ulempen vil være en forhøjelse af transaktionsomkostninger på skabelsen af værker. En måde 

hvorpå man kunne imødekomme den omkostning, er ved at lade rettighedshaver betale for 

registrering. Dette har to fordele, hvor man først og fremmest vil kunne allokere ressourcer fra 

rettighedshaver til samfundet, såfremt man vælger en Kaldor-Hicks optimalt lovgivningsniveau til 

fordel for rettighedshaver. Dernæst, vil det kunne hæve adgangsbarrieren for ophavsretlige 

beskyttede objekter; Hvis din skabelse ikke er en registrering værdig, vil det frit kunne afbenyttes af 

andre, til fordel for samfundet.  

Retten til reproduktion 

Den juridiske analyse viste at retten til reproduktion er alt omfattende. Udfordringen med denne 

eneret er, at den ikke italesætter andre forhold end selve beskyttelsen. Fremmedhjælp og 

betragtninger om, hvor mange objekter der kan produceres, vil i fremtiden være relevant at få belyst 

i forhold til 3D-printning. En ny lovgivning burde undersøge disse områder og skabe håndfaste 

rammer, således at rettigshaver og bruger ikke er i tvivl.  

                                                      
321 Designretten er europæisk harmoniseret igennem direktiv 13.10.1998 (om retlig beskyttelse af mønstre og fordring 
12.12.2001 (Om EU-design). Reglerne for registerede EU-Design fremgår i forordningens art. 35 ff. Se også Schovsbo, 
Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 502.  
USA har et registreringssystem for ophavsrettigheder. Der er dog en automatisk beskyttelse, men registering giver 
forbedret retsstilling i ophavsretlige tvister ved Domstole mv. Se også ”Copyright in Generel”, fra Copyright.gov. 



114 
 

Retten til overførsel af værker til almenheden 

Afhandlingens indledning var særligt fokuseret på denne del af ophavsretten, i det den fremviste tal 

for ophavsretlige beskyttede objekter der var tilgængelige på hjemmesider. Internettet er 

overordnet set en afgørende faktor for at reducerer transaktionsomkostninger imellem 

rettighedshavere og brugere. Af denne årsag vil det kunne forekomme yderst risikabelt at pålægge 

online-tjenester ansvar for ophavsretlig beskyttet materiale, med konsekvens af lukning, som er den 

traditionelle tilgang til piratkopiering. Den overvejende udfordring er, at rettighedshaver også skal 

være godt beskyttet, da det modsatte tilfælde vil kunne resultere i faldende incitament til 

udnyttelse af teknologien. Et registreringssystem vil her kunne spille en afgørende rolle med at 

skabe software, der kan identificere ophavsretligbeskyttet materiale og hjælpe online-tjenester 

med at identificerer disse værker. Derefter vil man i samarbejde kunne målrette indsatsen mod 

ulovlige CAD-filer. 

Retten til spredning 

Used-Soft Dommen har dannet grundlag for, at private kan videresælge CAD-filer efter 

erhvervelsen. Der er ligeledes ikke taget stilling til om man kan videresælge objekter printet fra den 

erhvervede CAD-fil. Disse områder burde italesættes af lovgiver. Den bedste løsning findes muligvis 

i at forbyde dette, i modsætning til Used-Soft Dommens retning, da det kan forekomme ekstremt 

svært at kontrollere og skabe usikkerhed for virksomheder. Hvis online-tjenester begynder at sælge 

brugte CAD-filer og objekter, vil det overordnet kunne mindske incitamentet for rettighedshavere 

til at sælge disse, og derudover besværliggøre prisfastsættelsen af produktet, i det der skal tages 

yderligere hensyn til videresalg. 

Privatkopiering 

Igennem undersøgelsen af InfoSoc-direktivet har det vist sig, at området for privatkopiering tydeligt 

præget af delte meninger. Det er en valgfri undtagelsen medlemsstaterne kan indføre, der forsøger 

at imødekomme den retlige tradition i medlemsstaterne. Overordnet set er det vores holdning at 

området skal harmoniseres, men at undtagelsen burde udgå. For det første, skaber det en skæv 

fordeling at private i nogle medlemsstater må kopiere, og i andre ikke. Ligeledes skaber dette 

usikkerhed for rettighedshaver. For det andet er afgiftssystemet besværligt og skaber mange 

juridiske problemstillinger, som Domstolen har måtte tage stilling til. Foruden dette vil det kræve 
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indførelsen af en række nye organisationer som CopyDan, der kan administrer de enorme 

afgiftsbeløb, der vil skulle disponeres til rettighedshavere.   

Overordnet set er dette system ikke holdbart og der skal enten tages stilling til en ny 

kompenseringsmetode, eller om fravalget af kompensering, såfremt man beholder undtagelsen 

privatkopiering.  

Varigheden på den ophavsretlige beskyttelse 

Ovenstående betragtninger kan samlet set være med til, at skabe et bedre miljø for udbredelsen af 

3D-printerteknologien, men sætter samtidig også et væsentlig højere beskyttelsesniveau for 

rettighedshavere. En måde hvorpå man kan kompensere brugere, er ved at sænke varigheden for 

den ophavsretlige beskyttelse, der i dag er 70 efter død (afsnit 2.2). Man burde benytte chancen til 

at gå væk fra konceptet om, at man skal belønne ophavsmanden efter døden, da det i praksis er 

svært at administrerer og vil kunne besværliggøre et registreringssystem. Vi foreslår, at man skelner 

til Designlovens bestemmelser, hvor beskyttelsen varighed maksimalt er 25 år efter registrering.322 

Delkonklusion for det integrerede afsnit 
Den integrererede analyse havde først og fremmest til formål, at illustrere forholdet imellem lovens 

beskyttelsesniveau, investeringsincitament, transaktionsomkostninger og samfundsnytte. Den 

afgørende konklusion for denne del forekommer at være, at samfundet i takt med at virksomheder 

ikke benytter 3D-printerteknologien, vil opleve stigende incitament til at deregulerer lovgivningen, 

i det der kan forekomme tab på samfundsnytten.  

Dernæst, blev den ovennævnte sammenhæng diskuteret i relation til Coase-teoremerne og 

konklusionen forelå klar; Lovgivningen har til opgave at skabe sikre rammer for rettighedshaver, 

således at de rent faktisk benytter teknologien. Det fungerer derfor som et modargument til 

afsnittets indledende analyse. 

Med disse betragtninger blev rammerne fastlagt for de lege ferenda analysen af lovgivningen, hvor 

der blev argumenteret for vigtigheden af en målrettet lovgivning til 3D-printning. De tiltag som 

afhandlingen har fokuseret på, skaber rammerne for et højt beskyttelsesniveau der giver incitament 

                                                      
322 Schovsbo, Jens et al. (2015). ”Immaterielret”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 4.udgave, s. 529  
DSL § 23, stk. 1 og DEF art. 12. 



116 
 

til rettighedshavers benyttelse af 3D-printerteknologien. Særligt blev der lagt vægt på fordelene ved 

indførelsen af at ophavsretligt registreringssystem. Samtidig anerkender forslagene, at teknologien 

giver mulighed for en diametral anderledes skabelsesproces og en lettere tilgang til markedet, for 

rettighedshavers produkter. Som kompromis blev det foreslået, at den ophavsretlige beskyttelses 

varighed burde revurderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Kapitel 9: Konklusion  
Sammenfattende kan det konkluderes, at InfoSoc-direktivets nuværende form ikke tilstrækkeligt 

kan sikre optimaludnyttelse af 3D-printerteknologiens økonomiske potentiale. Tiltagene, som 

slutteligt i afhandlingen blev opstillet, er omfattende og vil ikke blot kræve en ny ophavsretlig 

lovgivning, men også en anderledes tilgang til ophavsretten fra EU, der bliver nød til at tage højde 

for den indvirkning 3D-printerteknologien vil have, på produktion af objekter hos private. 

Den juridiske analyse fandt, at InfoSoc-direktivet igennem retspraksis, har lagt et højt 

beskyttelsesniveau for rettighedshavere. Fortolkninger af retspraksis viste, at beskyttelsen i relation 

til 3D-printning vil være omfattende. Det vil desuden være nødvendigt for Domstolen, at gå ud over 

direktivets anvendelsesområde, såfremt en bred beskyttelse skal sikres. 

Der er visse betragtninger om en rimelig balance, når Domstolen skaber retspraksis, oftest vægtes 

denne balance dog til fordel for rettighedshavere, med undtagelse af konsumptionsprincippet. 

Undersøgelsen af undtagelsen om privatkopiering viste, at rettighedshavere ikke må stilles ringere 

som konsekvens af undtagelsen, de kan derfor kræve rimelig kompensation.  

Den økonomiske analyse viste først og fremmest, at teknologisk udvikling er afgørende for 

økonomisk vækst i samfundet. Afhandlingen søgte derefter at undersøge, hvordan 3D-printning kan 

skabe økonomisk vækst for samfundet, hvor der blev redegjort for at teknologien ikke bare har 

indflydelse på produktionen udført af virksomheder, men den omlægger og decentraliserer 

produktionen fra virksomheder til private. Dette skyldes som udgangspunkt, at der ikke er marginale 

omkostninger ved 3D-printning og dermed ikke skalerer på samme måde, som vi kender det fra 

stordriftsfordele.  

Muligheden for let adgang til produktionsmarkedet for private vil have indvirkning på konkurrencen, 

i det den traditionelle struktur for udbud og efterspørgsel vil blive påvirket, da adgangsbarriere for 

produktion af objekter, vil være væsentligt lavere end hidtil.  

Samlet set, medfører 3D-printerteknologien markante besparelser på transaktionsomkostninger for 

samfundet, da et produkt kan gå fra rettighedshavere til forbrugeren, udelukkende med overførsel 

af en CAD-fil 
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Slutteligt, blev der redegjort for hvordan ophavsretten er begrundet i ved skabe økonomisk 

incitament for at udvikling af nye idéer og produkter. Denne fordel skal holdes op mod ulemperne 

ved monopol, der skaber dødvægtstab i samfundet.  

Det ligger i monopolets natur, at rettighedshavere ikke kan tvinges til at distribuerer produkter via 

CAD-filer, således at de kan printes. Konsekvensen af dette bliver, at samfundet ikke opnår de 

besparelser på transaktionsomkostninger, som 3D-printerteknologien netop kan medbringe. Den 

integrerede analyse viste således denne sammenhæng, og hvordan det påvirker samfundsnytten, i 

forhold til niveauet af lovgivningen. Ud fra denne betragtning, blev det vurdereret at der er 

incitament fra samfundets side, til at sænke niveauet af ophavsretlig beskyttelse, såfremt 

rettighedshavere ikke anvender teknologien og sikrer besparelserne for samfundet.  

Coase-teoremerne forklarede hvorfor rettighedshavere kan have et mindsket incitament til at 

benytte 3D-printning og det overvejende argument fandtes heri, at loven skal sikre lave 

transaktionsomkostninger mellem rettighedshaver og bruger, for at opnå en efficient udnyttelse af 

rettigheder. Særligt blev der lagt vægt på, at uklarheder omkring den retslige stilling i sig selv kan 

være nok til, at incitamentet forsvinder for rettighedshavere.  

Det stod derefter klart, at lovgivningen ikke var tilstrækkelig, da den på en række områder, ikke 

kunne identificeres en klar gældende ret. InfoSoc-dirketivets vertikale virkning vil i fremtiden være 

problematisk for rettighedshavere, der ikke kan håndhæve rettighederne overfor private og vil 

opleve varierende beskyttelse i medlemslande. I forhold til den private bruger, vil denne umuligt 

kunne identificere relevante forhold om 3D-printning – hvad de må og ikke må. Såfremt man ønsker 

en optimal udnyttelse, vil klare retningslinjer for 3D-printning af objekter være nødvendigt, således 

at teknologien kan skabe økonomisk vækst for samfundet.  
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Perspektivering 
Perspektiveringen vil tage udgangspunkt i erfaringer fra fortiden og de fremtidige aspekter i henhold 

til nye teknologier og den påvirkning det kan have nuværende marked.  

Musikindustrien blev som konsekvens af digitalisering udsat for store økonomiske konsekvenser, 

der blev forsaget af fremgangen af private computere og internettet. Musikindustrien valgte at 

modarbejde udviklingen med henblik på, at beholde den daværende profitable forretningsmodel 

ved salg af fysiske produkter i form af CD’er. 

Musikindustrien er et perfekt eksemplar på, hvordan industrier ikke tilpasser sig ny teknologi. 

Virksomheder som Apple, Spotify og Tidal har modsat benyttet sig af teknologien og formidlet et 

alternativ til ulovlig download i form af streaming af musik. 

Ved at være omstillingsparat og imødekomme de præferencer markedet efterspørger er det muligt, 

at benytte den teknologiske fremgang til en profitable forretningsmodel. Der er klare paralleller som 

kan drages ud af den påvirkning teknologi havde på musikbranchen og, hvordan 3D printning kan 

påvirke det nuværende produktionsmarked.  

Det er essentielt for virksomhederne, at være omstillingsparate og imødekomme nye teknologier 

som har potentiale til at ændre et marked. Dette er nødvendigt selvom det vil betyde, at alternativet 

er mindre profitabelt sammenlignet med den nuværende forretningsmodel. Virksomheder som 

Blockbuster og Kodak er eksempler på, markedsdominerende virksomheder kan ende i konkurs som 

konsekvens af teknologisk fremgang.   

Fremtiden:  

Den teknologiske udvikling er under drastisk udvikling på utrolig mange områder og samfundet som 

kender det i dag vil ændre se store ændringer. Teknologi som 3D printning, selvkørende biler, 

Internet Of Things323 og Artificial Intelligence324 er alle teknologier, som vil medføre en evolutionær 

samfundsudvikling. Den teknologiske udvikling vil kræve, at vi som samfund vil være tvunget til, at 

tage stilling til nye teknologier. Det ville været et forfriskende syn, at se lovgiver følge den 

teknologiske udvikling og forme loven ud fra de muligheder ny teknologier vil skabe og derved opnå 

                                                      
323 Morgan, Jacob (2014). ”A simple Explanation of ’The Internet Of Things” Forbes 
324 Marr, Bernard (2017). ”The Complete Beginners’ Guide to Artificial Intelligence” Forbes  
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det optimale potentiale de forskellige teknologier kan tilføre vores samfund. Teknologien er en 

grundsten i samfundets vækst og historien viser et tydeligt billede at teknologi medføre en alt 

afgørende vækst. Det burde også medføre, at lovgivning burde prioritere disse nye muligheder 

højere end man har set førhen. 
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BILAG 1: DATASÆT 
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BILAG 1: GRAFER FRA EXCEL  
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