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

4, jf. § 50, stk. 2 – rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet 

mellem Kommunernes Landsforening og Copydan AVU-medier m.fl. 

(”Biblioteksaftalen”) 

 

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. § 50, stk. 2, inden for det 

område, der er defineret i ”Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet” 

fra 2014 mellem Kommunernes Landsforening og Copydan AVU-medier m.fl. 

(”Biblioteksaftalen”). 

 

Biblioteksaftalen giver bibliotekerne følgende muligheder:  

- Musik i biblioteksrummet, herunder arrangementer med musik på 

biblioteker, koncerter på biblioteker og baggrundsmusik i biblioteksrummet. 

 

- TV i biblioteksrummet, herunder offentlig fremførelse af tv på biblioteker 

(flow-tv) og offentlig fremførelse af visse DR tv-udsendelser tidsforskudt på 

biblioteker, herunder mulighed for eksemplarfremstilling.  

 

- Film i biblioteksrummet, herunder offentlig fremførelse af danske og 

udenlandske spillefilm på biblioteker for forsamlinger på op til 100 

personer, når der ikke tages entré og offentlig fremførelse af lydsiden 

(musiksiden) i film omfattende alle typer af film og uanset kilden for så vidt 

angår visninger af film på biblioteker for forsamlinger på op til 100 

personer, når der ikke tages entré. 

 

Godkendelsen ønskes for en 5-årig periode fra den seneste godkendelses udløb, dvs. fra 

den 1. januar 2020 til og med 31. januar 2024. 

 

Copydan AVU-medier har i anmodningen informeret om, at Danske Forlag pr. 1. januar 

2020 ikke længere er medlem af Copydan AVU-medier. Dette vurderes dog ikke at have 

betydning for Copydan AVU-mediers repræsentativitet, idet Danske Forlag, efter 



 

Side 2 

Copydan AVU-mediers oplysning, reelt ikke repræsenterer nogen relevante 

udgiverrettigheder til AV-indhold.  

 

Copydan AVU-medier har til ansøgningen vedlagt Kulturministeriets seneste 

aftalelicensgodkendelse af 11. december 2014, repræsentationsnotat af 22. november 

2019, vedtægter for Copydan AVU-medier samt Biblioteksaftalen. 

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende afgørelse 

 

Afgørelse 

 

Copydan AVU-mediers godkendes som organisation, der kan indgå aftaler med 

aftalelicensvirkning, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, inden for det 

udnyttelsesområde, der er defineret i ”Rammeaftale om audiovisuel formidling i 

biblioteksrummet” fra 2014 mellem Kommunernes Landsforening og Copydan AVU-

medier m.fl. 

 

Godkendelsen gælder 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: 

 

A. at Copydan AVU-medier er en repræsentativ fællesorganisation til 

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

idet 

o Copydan AVU-medier repræsenterer en væsentlig del af de 

involverede rettighedshavere gennem Copydan AVU-mediers 

medlemsforeninger, og  



 

Side 3 

o Copydan AVU-medier allerede er godkendt som 

forhandlingsberettiget organisation efter ophavsretslovens § 50 til at 

indgå aftaler med aftalelicensvirkning på beslægtede områder 

 

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

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

ikke er muligt på eneretsbasis uden uforholdsmæssige vanskeligheder at 

klarere de involverede rettigheder  

 

C. at det eksplicit fremgår af den mellem parterne indgåede aftale, at aftalen 

ønskes tillagt aftalelicensvirkning i forhold til udenforstående rettighedshavere, 

samt 

 

D. at det følger af aftalen, at udenforstående rettighedshavere har mulighed for 

at nedlægge individuelt forbud mod at blive omfattet af aftalelicensvirkningen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 

 

 


