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Ansøgning om godkendelse af Copydan Tekst & Node efter OPHL § 50, stk. 4, 

jf. § 50, stk. 2 

 

Ved e-mail af 2. november 2018 har Copydan Tekst & Node anmodet Kulturministeriet 

om en aftalelicensgodkendelse, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, meddelt 

på baggrund af Copydan Tekst & Nodes aftale med Aktieselskabet Trap Danmark. 

 

Kulturministeriet meddelte den 11. november 2015 godkendelse til, at Copydan Tekst & 

Node kunne indgå aftalen med aftalelicensvirkning, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. 

§ 50, stk. 2. Godkendelsen havde virkning i en periode på tre år plus indeværende år, 

dvs. fra den 25. marts 2015 til og med den 31. december 2018. 

 

Med aftalen klarerer Copydan Tekst & Node ophavsrettighederne på vegne af 

autorerne til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse. Aktieselskabet Trap 

Danmark får dermed mulighed for digital eksemplarfremstilling, lagring samt 

efterfølgende tilgængeliggørelse for almenheden af 5. udgave af Trap Danmark.  

 

Forlængelsen ønskes for en 5-årig periode fra nuværende godkendelsens udløb, dvs. fra 

1. januar 2019 til og med 31. december 2023. 

 

Copydan Tekst & Node har i anmodningen informeret om, at der ikke er foretaget 

ændringer i aftaleforholdet siden Kulturministeriets seneste godkendelse den 11. 

november 2015.  

 

Copydan Tekst & Node har til ansøgningen vedlagt kopi af aftale mellem 

Aktieselskabet Trap Danmark og foreningerne Copydan Tekst & Node og Copydan 

Billedkunst (nu VISDA), Kulturministeriets godkendelse af 11. november 2015, oversigt 

over medlemsorganisationer i Copydan Tekst & Node, afgrænsningsdokument for 

Copydan Tekst & Node og VISDA samt vedtægter for Copydan Tekst & Node. 

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende  

 



 

 

Side 2 

afgørelse 

 

Copydan Tekst & Nodes anmodning om godkendelse som forvaltningsorganisation, der 

med aftalelicensvirkning, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, kan indgå 

aftaler på det område, der er specificeret i Copydan Tekst & Nodes aftale med 

Aktieselskabet Trap Danmark, imødekommes. 

 

Godkendelsen gælder for Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne, fra den 1. januar 

2019 og indtil 31. december 2023. Godkendelsen gælder alene for autorer. 

 

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

forbliver 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. Godkendelsen omfatter udelukkende den udnyttelse, der på nuværende 

tidspunkt er en del af parternes aftale. Hvis aftalen udvides, kræves 

Kulturministeriets godkendelse på ny, før aftalen kan få aftalelicensvirkning for 

disse nye udnyttelsesformer.  

 

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

oplysninger om organisationens forhold for Kulturministeriet.  

 

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

udøves inden for rammerne af den opgældende lovgivning, herunder 

ophavsretslovgivningen og Danmarks internationale forpligtelser på dette 

område. 

 

5. 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: 

 

- at Copydan Tekst & Node er en repræsentativ forvaltningsorganisation til 

forvaltning af rettigheder inden for det i aftalen nærmere definerede område, 

idet Copydan Tekst & Node repræsenterer den involverede 

rettighedshaverkategori og et væsentligt antal rettighedshavere og allerede er 

godkendt som forhandlingsberettiget organisation efter ophavsretslovens § 50, 

stk. 4, til at indgå aftaler om tilgængeliggørelse og eksemplarfremstilling af 

beskyttede værker,  
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- at de involverede rettigheder er spredt på et stort antal forskellige 

rettighedshavere, og at det ikke er muligt på eneretsbasis uden 

uforholdsmæssige vanskeligheder at klarere disse rettigheder,  

- at det fremgår af den mellem parterne indgåede aftale, at den ønskes tillagt 

aftalelicensvirkning i forhold til udenforstående rettighedshavere, samt 

- at det eksplicit fremgår af den mellem parterne indgåede aftale, at 

udenforstående rettighedshavere såvel som repræsenterede rettighedshavere 

har mulighed for at nedlægge individuelt forbud mod at blive omfattet af 

aftalelicensvirkningen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 


