
 

 

 
Dok nr. 17/04102-4 

 

Copydan AVU-medier 

Bryggervangen 8, 1. sal 

2100 København Ø  

   

  

21. december 2017 

Ansøgning om godkendelse af Copydan AVU-medier i medfør af OHL § 50, stk. 

4, jf. stk. 2 (”Aftale om linking til audiovisuelt indhold i Center for 

Undervisningsmidlers streamingtjeneste”) 

 

Kulturministeriet modtog den 30. november 2017 en anmodning fra Copydan AVU-

medier om godkendelse af Copydan AVU-medier som organisation, der kan indgå 

aftaler med aftalelicensvirkning, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. stk. 2, inden for et 

område, der er defineret i en vedlagt aftale om ”Linking til audiovisuelt indhold i Center 

for Undervisningsmidlers streamingtjeneste” (udnyttelsesområdet).  

 

Aftalen gør det muligt at tilgængeliggøre værker i CFUs streamingtjeneste gennem 

dybe og embedded links (efter det oplyste er udnyttelsen ift. en embedded player under 

forhandling på tidspunktet for meddelelsen af nærværende godkendelse) i 

læringsværktøjer. Selve tilrådighedsstillelsen af streamingtjenesten, der håndteres af 

CFU, såvel som undervisningsinstitutionernes udnyttelse af disse tjenester, kræver 

selvstændigt samtykke fra rettighedshaverne.   

 

Copydan AVU-medier har ud over aftalen vedlagt et notat, der viser foreningens 

repræsentation. Notatet viser, at Copydan AVU-medier repræsenterer et stort antal 

rettighedshavere i alle relevante rettighedshaverkategorier. 

 

Sagen blev fra Kulturministeriets side betragtet som fuldt oplyst d. 1. december 2017, 

hvorefter Kulturministeriet vurderede, at det ansøgte udnyttelsesområde var 

tilstrækkeligt afgrænset, således at kravet i ophavsretslovens § 50, stk. 2, om angivelse 

af et nærmere defineret område var opfyldt.  

 

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

 

På denne baggrund har Kulturministeriet truffet følgende: 

 

 



 

 

Side 2 

 

 

Afgørelse 

 

På baggrund af de foreliggende oplysninger godkender Kulturministeriet Copydan 

AVU-medier iht. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 2, 

hvorefter organisationen kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning, der omfatter 

tilgængeliggørelse af værker i Center for Undervisningsmidlers streamingtjeneste 

gennem dybe og embedded links. 

 

Godkendelsen løber fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2022.  

 

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 på 

beslægtede område. 

 



 

 

Side 3 

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

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

 

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 

 

 

Sabrina Højbjerg 

Medier, Folkeoplysning og Idræt 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


