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19. august 2020 

Godkendelse af Copydan AVU-medier i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 

4, jf. § 50, stk. 2 – aftale om kopiering af indhold til brug for medlemmer af 

Danske Handicaporganisationers medlemsorganisationer  

 

Kulturministeriet modtog den 22. oktober 2019 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 det område, der 

er defineret i aftale mellem Danske Handicaporganisationer og Copydan AVU-medier af 

16. november 2009 om kopiering af indhold til brug for medlemmer af Danske 

Handicaporganisationers medlemsorganisationer.  

 

Aftalen giver medlemmerne af Danske Handicaporganisationers 

medlemsorganisationer mulighed for vederlagsfri kopiering af musik-cd’er og dvd-film 

med henblik på lagring og afspilning fra mediecentre og andet teknisk udstyr, når 

denne kopiering foretages af handicappedes handicaphjælpere, idet den handicappede 

på grund af sit handicap ikke selv er i stand til at foretage den nødvendige kopiering.  

 

Godkendelsen vedrører alene den kopiering, der falder uden for anvendelsesområdet af 

ophavsretslovens § 12. 

 

Forlængelsen ønskes for en 5-årig periode. 

 

Copydan AVU-medier har i anmodningen informeret om, at Danske Forlag ikke 

længere vil være medlem af Copydan AVU-medier. Dette vurderes dog ikke at have 

betydning for imødekommelsen af aftalelicensanmodningen. 

 

Copydan AVU-medier har til ansøgningen vedlagt Kulturministeriets godkendelse fra 

14. august 2014, opdateret repræsentationsnotat af 22. november 2019, vedtægter for 

Copydan AVU-medier samt aftalen mellem Danske Handicaporganisationer og 

Copydan AVU-medier. 

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende afgørelse: 

 



 

Side 2 

Afgørelse 

 

Copydan AVU-mediers anmodning om godkendelse som forvaltningsorganisation, der 

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

er specificeret i aftale mellem Danske Handicaporganisationer og Copydan AVU-medier 

af 16. november 2009 om kopiering af indhold til brug for medlemmerne af Danske 

Handicaporganisationers medlemsorganisationer, imødekommes.  

 

Godkendelsen gælder for Danmark, eksklusiv Grønland og Færøerne, fra d.d. til og med 

den 31. december 2024. 

 

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

forbliver opfyldt: 

 

1. Copydan AVU-medier repræsenterer i hele godkendelsesperioden en 

væsentlig del af rettighedshaverne til de værker, aftalens udnyttelsesområde 

omfatter, og som anvendes i Danmark.  

 

2. Copydan AVU-medier forpligter sig til på begæring at fremlægge alle 

oplysninger om organisationens forhold for Kulturministeriet.  

 

3. 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. Copydan AVU-medier angiver, i overensstemmelse med de forpligtelser, der 

følger af servicedirektivet, tydeligt på sin hjemmeside, at Copydan AVU-medier 

er godkendt af Kulturministeriet.  

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på: 

 

- at Copydan AVU-medier efter det oplyste repræsenterer en væsentlig del af 

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

ansøgte område, 

 

- at det ikke er muligt på eneretsbasis uden uforholdsmæssige vanskeligheder at 

klarere de involverede rettigheder, 

 

- at det eksplicit fremgår af aftalen, at udenforstående rettighedshavere såvel 

som repræsenterede rettighedshavere har mulighed for at nedlægge individuelt 

forbud mod at blive omfattet af aftalelicensvirkningen. 

 



 

Side 3 

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

aftalelicensen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af 

aftalelicensordninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 


