
 

 

 

 

 

 

Kulturministeriet 

Nybrogade 2 

1203 København K 

 

Tel : 33 92 33 70 

E-mail : kum@kum.dk 

Web : www.kum.dk 

Dok. nr. 27367  

 

 

Copydan Tekst & Node 

Bryggervangen 8, 2. sal 

2100 København Ø 

  

 

9. februar 2022 

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 

4, jf. § 50, stk. 2 – aftale med Danske Slægtsforskere om digital 

eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden 

 

Den 2. februar 2022 fremsendte Copydan Tekst & Node en anmodning om 

aftalelicensgodkendelse ifm. digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for 

almenheden (on demand tilrådighedsstillelse) på de vilkår, der er beskrevet i "Aftale om 

digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden af ophavsretligt 

beskyttet materiale", indgået mellem Danske Slægtsforskere og Copydan Tekst & Node 

og VISDA. 

 

Aftalen giver Danske Slægtsforskere adgang til at digitalisere Slægtsforskernes 

Bibliotek (Albertslund-samlingen) til brug for tilgængeliggørelse på Danske 

Slægtsforskeres hjemmeside - dog alene for de værker der er udgivet til og med 1989. 

Aftalen gælder både autorrettigheder og udgiverrettigheder. 

 

Copydan Tekst & Node har i anmodningen redegjort for deres repræsentativitet, jf. 

ophavsretslovens § 50, stk. 2. 

 

Copydan Tekst og Node har oplyst, at parterne er i færd med at foretage en mindre 

præcisering af forbudsbestemmelsen i forhold til den eksisterende aftale. Ændringen i 

forbudsbestemmelsen fremgår af stk. 7 og er følgende: 

 

- Aftalen omfatter ikke eksemplarfremstilling eller tilgængeliggørelse for 

almenheden i de tilfælde, hvor rettighedshaveren (forfatteren og/eller 

udgiveren) ophavsmanden til et litterært værk over for de aftalesluttende parter 

har nedlagt forbud mod værkets udnyttelse jf. ophavsretslovens § 50, stk. 2 

sidste pkt. Ved rettighedshaveren forstås i denne forbindelse forfatteren og/eller 

udgiveren, uanset om de er direkte repræsenterede af Copydan eller ikke-

repræsenterede. Forbuddet skal nedlægges personligt og individuelt og med 

konkret angivelse af de værker, som skal være omfattet af forbuddet. 

 



 

Side 2 

Forlængelsen ønskes for en periode på 3 år.  

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende 

 

afgørelse 

 

Copydan Tekst & Node godkendes hermed til at indgå aftale med aftalelicensvirkning 

inden for det område, der er defineret i "Aftale om digital eksemplarfremstilling og 

tilgængeliggørelse for almenheden af ophavsretligt beskyttet materiale" mellem Danske 

Slægtsforskere og Foreningerne Copydan Tekst & Node og VISDA. 

 

Godkendelsen løber fra 9. februar 2022 til og med den 9. februar 2025 

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på: 

 

A. at Copydan Tekst & Node efter det oplyste repræsenterer en væsentlig del af 

rettighedshaverne til de værker, som vil blive anvendt i Danmark på det ansøgte 

område;  

 

B. at der ikke er andre forvaltningsorganisationer, der agerer på samme område i 

Danmark; 

 

C. at Copydan Tekst & Node er og har været godkendt inden for lignende områder i en 

lang periode, og at de derfor har erfaring med administration af aftalelicenser, og 

 

D. at Copydan Tekst & Node vurderes at have kapacitet til administrering af 

aftalelicensen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af 

aftalelicensordninger. 

 

Godkendelsen er i øvrigt givet under forudsætning af, at følgende vilkår er og til stadig 

bliver opfyldt: 

 

1. Godkendelsen er betinget af, at Copydan Tekst & Node i hele godkendelsesperioden 

repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til de værker, aftalens 

udnyttelsesområde omfatter, og som anvendes i Danmark.  

 

2. Copydan Tekst & Node forpligter sig til på begæring at fremlægge alle oplysninger 

om organisationens 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.  

 



 

Side 3 

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.   

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Julia Katinka Løcke 

Fuldmægtig 


