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Tariffer 

Följande tariffer gäller från och med den 1 november 2020.  
   

Datorer, surfplattor och spelkonsoler med inbyggt lagringsminne  
> 2 GB 

1 SEK per GB med ett tak på 75 SEK  

Datorer (persondatorer såsom stationära och bärbara datorer) med 
inbyggt lagringsminne, surfplattor med inbyggt lagringsminne och 
spelkonsoler* med inbyggt lagringsminne, samtliga med 
lagringsminne > 2 GB 
*Parterna har överenskommit att spelkonsoler av modellerna 
Microsoft Xbox One, Sony PlayStation PS4, Nintendo Wii U samt 
Nintendo Switch inte omfattas av ersättningsskyldighet. 

Mobiltelefoner med inbyggt och medföljande lagringsminne > 2 GB 

1 SEK per GB med ett tak på 75 SEK 

Medföljande externa minnen till mobiltelefonen ska medräknas i 
lagringsminnet i det fall det medföljande minneskortet marknadsförts 
och levererats tillsammans mobiltelefonen inbegripet att  
i) minneskortet förts in i landet tillsammans med mobiltelefonen  
och att  
ii) minneskortet distribuerats till köpare tillsammans med 
mobiltelefonen (mobiltelefon + externt minne). 

Minnen med lagringsminne > 2 GB 

Lagringskapacitet Ersättning per styck  
med ett tak på 30 SEK 

> 2-7 GB 

8-16 GB 

17-256 GB 

257-1024 GB 

1025 GB - 

2 SEK 
6 SEK 

12 SEK 
24 SEK 
30 SEK 

Lösa interna hårddiskar, externa hårddiskar och usb-minnen, samtliga 
med lagringsminne > 2 GB  



  

Sida 2 av 2 
 

  

Set-top-boxar med mera, med lagringsminne från 1 GB 

1 SEK per GB med ett tak på 120 SEK 

Set-top-boxar med inbyggd hårddisk, mp3-spelare, mp4-spelare, dvd-
spelare (inklusive blu-ray) med inbyggd hårddisk, tv med inbyggd 
hårddisk (gemensamt ”set-top-boxar med mera”), samtliga med 
lagringsminne från 1 GB. 

Blankmedia, inspelningsbara cd- och dvd-skivor 

Produkt Lagringskapacitet Ersättning per styck 

cd-r  Samtliga upp till 
900 MB 

0,60 kr 

cd-rw Samtliga upp till 
900 MB 

0,95 kr 

dvs-r/+r 4,7 GB 2,65 kr 

dvd-rw/+rw 4,7 GB 4,25 kr 

dvd-ram 4,7 GB 4,25 kr 

dvd-r/+r double layer 8,5 GB 4,80 kr 

Analoga ljudkassetter (c-kassetter), vhs-kassetter (e-kassetter), 
minidisc och cd-r audio (minuttariff): 

Produkt Ersättning/min 

c-kassett 2,5 öre 

minidisc 2,0 öre 

cd-r audio 2,0 öre 

e-kassett (vhs) 2,5 öre 

 

 


