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 Copydan Verdens TV  

 Bryggervangen 8 

 2100 København Ø  

  

20. december 2017 

Godkendelse af Copydan Verdens TV i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 

4, jf. § 50, stk. 2 (StartForfra på TV 2 Play)  

 

Kulturministeriet har den 30. november 2017 modtaget ansøgning fra Copydan Verdens 

TV om at godkende Copydan Verdens TV som forvaltningsorganisation, der kan indgå 

aftaler med aftalelicensvirkning inden for det udnyttelsesområde, som er fastlagt i 

aftale mellem Copydan Verdens TV og TV 2/DANMARK og TV 2 Networks. 

 

Formålet med aftalen er blandt andet at give brugere adgang til at starte igangværende 

lineære tv-programmer i TV 2 Play forfra, således at de kan ses fra begyndelsen.  

 

Ansøgningen er blevet behandlet som en anmodning om, at Copydan Verdens TV bliver 

godkendt som forvaltningsorganisation til at indgå aftale med aftalelicensvirkning på 

det konkrete område, som er defineret i den medfølgende aftale. Det nærmere 

definerede område er følgende:  

 

 StartForfra funktion på lineære tv-kanaler i tjenesten TV 2 Play, som indebærer, 

at de enkelte slutbrugere har mulighed for at starte et igangværende tv-program 

forfra, således at det kan ses fra begyndelsen. Endvidere omfatter aftalen 

tjenester, hvor et tv-program på TV 2 Play – som led i StartForfra – kan sættes 

på pause, så længe tv-programmet er i gang, ligesom der kan spoles frem og 

tilbage i tv-programmet. 

 

Det fremgår af aftalens pkt. 5 (Aftale om on demand mv.), at TV 2 skal overholde 

vilkårene i StartForfra-aftalen fra december 2008. En række vilkår er således ens i de 

to aftaler. Aftalerne har imidlertid ikke et overlappende udnyttelsesområde.  

 

Copydan Verdens TV har anmodet om, at en godkendelse skal gælde i fem år til 

udgangen af et år. 

 



 

 

Side 2 

Kulturministeriet har vurderet, at det ansøgte udnyttelsesområde er tilstrækkeligt 

afgrænset, således at kravet i ophavsretslovens § 50, stk. 2, om angivelse af et nærmere 

defineret område er opfyldt. 

 

Afgørelse 

 

Copydan Verdens TV godkendes i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, 

som forvaltningsorganisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning på 

følgende område:  

 

StartForfra funktion på lineære tv-kanaler i tjenesten TV 2 Play, som indebærer, 

at de enkelte slutbrugere har mulighed for at starte et igangværende tv-program 

forfra, således at det kan ses fra begyndelsen. Endvidere omfatter aftalen 

tjenester, hvor et tv-program på TV 2 Play – som led i StartForfra – kan sættes 

på pause, så længe tv-programmet er i gang, ligesom der kan spoles frem og 

tilbage i tv-programmet. 

 

Godkendelsen gælder fra 1. januar 2018 til og med den 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 Verdens TV i hele godkendelsesperioden 

repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til den bestemte art af værker, 

godkendelsen vedrører, og som anvendes i Danmark.  

 

2. Copydan Verdens TV forpligter sig til på begæring at fremlægge alle oplysninger om 

organisationens forhold for Kulturministeriet. 

 

3. Kulturministeriet lægger til grund, at Copydan Verdens TVs 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 Verdens TV på sin hjemmeside tydeligt 

angiver, at Copydan Verdens TV er godkendt af Kulturministeriet.  

 

  Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på: 

 

1. at Copydan Verdens TV er en repræsentativ fællesorganisation til forvaltning af 

rettigheder inden for det i aftalen nærmere definerede område, 

o idet Copydan Verdens TV medlemsforeninger i medfør af organisationens 

vedtægter har overdraget rettighederne til Copydan Verdens TV til at indgå 

aftaler på Copydan Verdens TVs forvaltningsområder, 



 

 

Side 3 

o idet Copydan Verdens TV vurderes at repræsentere en væsentlig del af de 

involverede autorer/udøvere og producenter/udgivere gennem Copydan 

Verdens TV medlemsforeninger, og  

o idet Copydan Verdens TV allerede er godkendt efter ophavsretslovens § 50, 

stk. 4 som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning.  

 

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 Verdens TV 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 

 


