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17. november 2022 

Godkendelse af Copydan AVU-medier i henhold til ophavsretslovens § 

50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 – Eksamensaftalen  

 

Den 3. november 2022 sendte Copydan AVU-Medier en anmodning til Kulturministe-

riet om fornyet godkendelse af deres aftalelicensgodkendelse fra 2017, jf. ophavsretslo-

vens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, inden for det område, der er beskrevet i aftalen mellem 

Undervisningsministeriet med tilhørende styrelser (UVM) og Copydan AVU – medier 

om klarering af audiovisuelt materiale til eksamensbrug mv. med tillæg I-IV (”Eksa-

mensaftalen”). 

 

Eksamensaftalen mellem UVM og Copydan AVU-medier giver mulighed for offentlig 

fremførelse og kopiering af audiovisuelt materiale, som ikke har været udsendt i radio 

eller tv, i elektroniske eksamensopgaver på uddannelsessteder, hvor eksamensopgaver 

udarbejdes af UVM. Tillæg IV udvider udnyttelsesområdet i Eksamensaftalen, således 

at UVM kan foretage tilrådighedsstillelse og offentlig fremførelse af audiovisuelle mate-

rialer i forbindelse med skolernes eksaminer samt adgang til tilgængeliggørelse af eksa-

mensopgaver fra de centralt administrerede hjemmesider styret af UVM, herunder Net-

prøver.dk, UVM.dk og Testprøver.dk.  

 

UVM kan foretage tilrådighedsstillelse og fremførelser af følgende audiovisuelle materi-

aler:  

a. Tv- og radioudsendelser 

b. Reklamefilm fra tv 

c. Kort- og dokumentarfilm fra tv 

d. Kort- og dokumentarfilm fra Det Danske Filminstituts streamingtjeneste ”Film-

centralen/Undervisning” 

e. Audiovisuelt indhold fra DR’s interaktive læringsunivers ”/Skole” 

f. Klip fra tv- og radioudsendelser 

g. Framegrabs 

h. Audiovisuelt indhold fra internettet 

 



 

Side 2 

Copydan AVU-medier har i anmodningen redegjort for deres repræsentativitet, jf. op-

havsretslovens § 50, stk. 1.  

 

Forlængelsen ønskes for en 5-årige periode.  

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende 

 

afgørelse 

 

Copydan AVU-medier godkendes hermed til at indgå aftale med aftalelicensvirkning in-

den for det område, der er beskrevet i ”Aftalen om klarering af audiovisuelt materiale 

til eksamensbrug mv.” med efterfølgende tillæg I-IV, der er indgået i oktober 2010 mel-

lem UVM og Copydan AVU-medier.  

 

Godkendelsen løber fra 1. januar 2023 til og med den 31. december 2027 og gælder for 

de rettighedshavere, som Copydan AVU-medier repræsenterer og for de områder, der 

falder uden for ophavsretslovens § 13.   

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at følgende vilkår er og til stadighed for-

bliver opfyldt: 

 

1. Godkendelsen er betinget af, at Copydan AVU-medier i hele godkendelsesperioden 

repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til den bestemte art af værker, 

godkendelsen vedrører, og som anvendes i Danmark.  

 

2. Copydan AVU-medier forpligter sig til på begæring at fremlægge alle oplysninger 

om organisationens forhold for Kulturministeriet. 

 

3. Kulturministeriet lægger til grund, at Copydan AVU-mediers virksomhed udøves 

inden for rammerne af gældende lovgivning, herunder lov om ophavsret, lov om kol-

lektiv forvaltning af ophavsret og Danmarks internationale forpligtelser på disse 

områder.  

 

4. I overensstemmelse med de forpligtelser, som følger af servicedirektivet, er det en 

betingelse for godkendelsen, at Copydan AVU-medier på sin hjemmeside tydeligt 

angiver, at Copydan AVU-medier er godkendt af Kulturministeriet.   

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på: 

 

1. at Copydan AVU-medier er en repræsentativ fællesorganisation til forvaltning af 

rettigheder inden for det i aftalen nærmere definerede område, 

o idet Copydan AVU-mediers medlemsforeninger i medfør af organisationens 

vedtægter har overdraget rettighederne til Copydan AVU-medier til at 

indgå aftaler på Copydan AVU-mediers forvaltningsområder, 



 

Side 3 

o idet Copydan AVU-medier vurderes at repræsentere en væsentlig del af de 

involverede autorer/udøvere og producenter/udgivere gennem Copydan 

AVU-mediers medlemsforeninger, og  

o idet Copydan AVU-medier allerede er godkendt efter ophavsretslovens § 50, 

stk. 4, jf. ophavsretslovens § 13 som organisation, der kan indgå aftaler med 

aftalelicensvirkning.  

 

2. at de involverede rettigheder er spredt på et stort antal forskellige rettighedsha-

vere, som det ikke er muligt at identificere og lokalisere,  

 

3. at det ikke er muligt på eneretsbasis uden uforholdsmæssige vanskeligheder at kla-

rere de involverede rettigheder grundet antallet af rettighedshavere, og 

 

4. at Copydan AVU-medier vurderes at have kapacitet til administrering af aftaleli-

censen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af aftalelicensordninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Amalie Sejer Clemensen  

Fuldmægtig  

 

 

 

 




