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29. juni 2022 

Godkendelse af Copydan AVU-medier i medfør af OHL § 50, stk. 4, jf. stk. 2 

(”AVU-medier-aftalen”/”TVIS”) 

 

Copydan AVU-medier er senest den 21. december 2017 blevet godkendt som 

organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning på det område, der er 

beskrevet i aftalen mellem Copydan AVU-medier og UBOD på den ene side og 

Kommunernes Landsforening (herefter: ”KL”) på den anden side om brug af 

audiovisuelt materiale i undervisningen (også kaldet ”AVU-medier-aftalen” eller ”TVIS-

aftalen”).  

 

Siden Kulturministeriets godkendelse er der gennemført forhandlinger mellem parterne 

om et tillæg til TVIS-aftalen. Tillægget udvider TVIS-aftalen på en række punkter, 

således at:  

 

- SFO'er tilknyttes de områder der er omfattet af de i TVIS-aftalen omfattede 

skoler, jf. tillægsaftalens pkt. 1.  

 

- Skoler fremadrettet skal kunne vise tv-kanaler i flow (flow-tv) samtidig og 

uændret på skolens område i sine lokaler på opsatte tv-skærme, jf. TVIS-

tillæggets pkt. 2.  

 

- Udlån udvides til at være op til 60 dage for både udvalgte elever og en hel 

klasse, jf. TVIS-tillæggets pkt. 3.  

 

- Skolerne fremadrettet skal kunne benytte indhold fra tjenesten DR TV i 

undervisningen, jf. TVIS-tillæggets pkt. 4.  

 

- Skoler fremadrettet skal kunne embedde audiovisuelt indhold fra andre 

tjenester end MitCFU på obligatoriske læringsplatforme, jf. TVIS-tillæggets 

pkt. 5.2. 

 

Copydan AVU-medier har den 4. februar 2022 på baggrund af tillægget til TVIS-aftalen 

anmodet om en ny aftalelicensgodkendelse, som skal træde i stedet for den nuværende. 

Copydan AVU-medier har anmodet om en godkendelse på fem år. 



 

Side 2 

 

 

Afgørelse 

 

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

inden for det område, der er beskrevet i ”TVIS-aftalen” med efterfølgende tillægsaftale, 

der er indgået i april 2021.  

 

Godkendelsen løber fra 29. juni 2022 til og med den 31. december 2026 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 

forbliver 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 

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 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, 

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, som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning.  

 



 

Side 3 

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

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

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

klarere de involverede rettigheder grundet antallet af rettighedshavere, og 
 

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

aftalelicensen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af 

aftalelicensordninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Julia Katinka Løcke 

Fuldmægtig 




