
 
 

 
 

 
 

 
  

   
 

      
   

   

    
    

   
 
 
 

   

 
          

                 
        
              

 
 

   
 

             
          

           
            

      
 

             
               

         
     

        
 

      
      

              
              
          

          
 

                
  

Copydan Tekst & Node 

Bryggervangen 8, 2. sal 
2100 København Ø 

30. december 2022 

Godkendelse  af  Copydan  Tekst  &  Node  i  henhold  til  ophavsretslovens  §  50,  stk.  4,  §  50,  
stk.  2  (aftale  om  tilgængeliggørelse  af  ophavsretligt  beskyttet  avismateriale)  

Kulturministeriet har den 22. december 2022 modtaget en aftalelicensanmodning fra 

Copydan Tekst & Node, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, inden for områ-
det tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttet avismateriale. Anmodningen er ved-
lagt aftaler indgået mellem Det Kgl. Bibliotek, VISDA og Copydan Tekst & Node på om-
rådet: 

og 

fra 2017. 

Med aftalerne får Det Kgl. Bibliotek mulighed for at tilgængeliggøre omkring 9 mio. 
avissider fra aviser, hvor enten udgivervirksomheden ikke længere eksisterer, og udgi-
verrettighederne ikke er overdraget til tredjemand, eller hvor avisen ikke længere udgi-
ves, men indehaveren af udgiverettighederne har givet Det Kgl. Bibliotek tilladelse til 
udnyttelse i henhold til aftalerne. 

Copydan Tekst & Node har samtidig anmodet om en godkendelse som organisation, jf. 
ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirk-
ning inden for det område, der er defineret i 

mellem Det Kgl. Bibliotek, VISDA 

og Copydan Tekst & Node fra 2019. 

Tillægsaftalen udvider brugerkredsen af ovenfor nævnte 

ved bl.a. at give lokal- og stads-
arkivernes brugere og ansatte mulighed for at få adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale 

portal for udgåede aviser, når der er tale om personligt gennemsyn eller studium på ar-
kivets adresse "brug-på-stedet". Tillægsaftalen giver Det Kgl. Bibliotek mulighed for di-
gital tilgængeliggørelse i samme omfang som de eksisterende aftaler. 

Copydan Tekst & Node har anmodet om godkendelse fra den 1. januar 2023 og tre år 

frem. 

Kulturministeriet 
Nybrogade 2 
1203 København K 

Tel : 33 92 33 70 
E-mail : kum@kum.dk 
Web : www.kum.dk 

www.kum.dk
mailto:kum@kum.dk


 

  

 

         
 

Afgørelse  

Copydan  Tekst  &  Node  godkendes  hermed  til  at  indgå  aftale  med  aftalelicensvirkning  
inden  for  det  område,  der  er  defineret  i  

 og  
fra  2017  samt  

fra  2019.   
 
Godkendelsen  gælder  fra  den  1.  januar  2023  til  og  med  den  31.  december  2025.  
 
Vilkår  for  godkendelsen  
Godkendelsen  er  givet  under  forudsætning  af,  at  følgende  vilkår  er  og  til  stadighed  for-
bliver  opfyldt:  
 

1.  Godkendelsen  er  betinget  af,  at  Copydan  Tekst  &  Node  i  hele  godkendelsesperio-
den  repræsenterer  en  væsentlig  del  af  rettighedshaverne  til  den  bestemte  art  op-
havsretligt  beskyttet  materiale,  godkendelsen  vedrører,  og  som  anvendes  i  Dan-
mark.  
  

2.  Copydan  Tekst  &  Node  forpligter  sig  til  på  begæring  at  fremlægge  alle  oplysnin-
ger  om  organisationen  forhold  for  Kulturministeriet.   

 
3.  Kulturministeriet  lægger  til  grund,  at  Copydan  Tekst  &  Nodes  virksomhed  udøves  

inden  for  rammerne  af  gældende  lovgivning,  herunder  lov  om  ophavsret,  lov  om  
kollektiv  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  Tekst  &  Node  på  sin  hjemmeside  tydeligt  
angiver,  at  Copydan  Tekst  &  Node  er  godkendt  af  Kulturministeriet.  

 
Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på: 

a)  at  Copydan  Tekst  &  Node  er  en  repræsentativ  forvaltningsorganisation  til  forvalt-
ning  af  rettigheder  inden  for  de  i  aftalerne  nærmere  definerede  områder,  idet   

 
 Copydan  Tekst  &  Nodes  medlemsforeninger  i  medfør  af  Copydan  Tekst  &  No-

des  vedtægter  har  overdraget  rettighederne  til  Copydan  Tekst  &  Node  til  at  
indgå  aftaler  på  Copydan  Tekst  &  Nodes  forvaltningsområder,  

 
 Copydan  Tekst  &  Node  vurderes  at  repræsentere  en  væsentlig  del  af  de  invol-

verede  rettigheder  gennem  Copydan  Tekst  &  Nodes  medlemsforeninger,  og  
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 Copydan  Tekst  &  Node  allerede  er  godkendt  efter  ophavsretslovens  §  50,  stk.  
4,  jf.  §§  13,  14  og  16b,  som  organisation,  der  kan  indgå  aftaler  med  aftaleli-
censvirkning  

 

 
 

    
 

b)  at  det  ansøgte  område  vedrører  et  stort  antal  værker  og  rettighedshavere,  og  det  
vurderes,  at  individuel  klarering  vil  være  forbundet  med  betydelige  administrative  
byrder,  og  

 
c)  at  Copydan  Tekst  &  Node  vurderes  at  have  kapacitet  til  administrering  af  aftaleli-

cens  qua  deres  mangeårige  erfaring  med  håndtering  af  aftalelicensordninger.   

Zebbie Elisabeth Oyier Gaya 

Fuldmægtig 
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