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Godkendelse i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. stk. 2 (Radio- og tv-

udsendelser i Statens Mediesamling) 

 

Kulturministeriet har den 30. januar 2018 modtaget en ansøgning 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 af 4. januar 2011 mellem Copydan AVU-medier og 

Statsbiblioteket (nu det Kgl. Bibliotek) i Århus om ”Benyttelse af optagelser af radio- og 

tv-udsendelser i Statens Mediesamling på Statsbiblioteket” på de samme vilkår, som 

følger af Kulturministeriets godkendelse af 18. december 2014.  

 

Copydan AVU-medier har oplyst, at grundlaget for den seneste godkendelse i 2014 ikke 

er forandret, men at Statsbiblioteket har ændret navn til det Kgl. Bibliotek.  

Copydan AVU-medier har anmodet om, at aftalelicensgodkendelsen bliver tillagt 

virkning 5 år fra udløbet af den nugældende godkendelse (31. december 2017) indtil 

udgangen af et år. 

 

Aftalen giver mulighed for, at Statens Mediesamling kan anvende nedenfor beskrevne 

radio- og tv-udsendelser på samme måde som fastsat i ophavsretslovens §§ 16 og 16a.  

 

Dette omfatter også DRs eksemplarfremstilling til det Kgl. Bibliotek af radio- og tv-

udsendelser, som endnu ikke er tilgået det Kgl. Biblioteks samling, men som senere 

måtte blive overdraget dertil. 

 

De omfattede radio- og tv-udsendelser er: 

 

 Radio- og tv-udsendelser, der er overgivet til Statsbiblioteket ((nu det Kgl. 

Bibliotek)Statens Mediesamling) inden den 1. juli 2005, men for hvilke der er 

indgået dispositionsbegrænsende aftaler, og 
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 radio- og tv-udsendelser, der er optaget inden den 1. juli 2005, og som endnu ikke er 

tilgået det Kgl. Biblioteks samling (Statens Mediesamling), men som senere måtte 

blive overdraget dertil. 

  

Disse radio- og tv-udsendelser kan i visse tilfælde ikke benyttes af det Kgl. Bibliotek på 

den måde, som er fastsat i ophavsretslovens §§ 16 -16a som følge af begrænsninger i 

lovgivningen, og det er derfor nødvendigt, at det Kgl. Bibliotek indgår en supplerende 

aftale med rettighedshaverne. 

 

I forbindelse med godkendelsen af 18. december 2015 har Kulturministeriet den 25. juli 

2013 og 28. august 2013 bedt Copydan AVU-medier om at redegøre yderligere for 

forholdet mellem aftalelicensordningen og tidligere indgåede aftaler. Copydan AVU-

medier har indsendt bemærkninger hertil den 10. september 2013 og 11. juli 2014. 

Kulturministeriet har desuden den 23. september 2014 bedt Copydan AVU-medier om 

at give yderligere oplysning om DRs eksemplarfremstilling til Statsbiblioteket (nu det 

Kgl. Bibliotek). Copydan AVU-medier besvarede denne henvendelse samme dag. Der 

har herudover været afholdt telefonmøde den 12. maj 2014 og møde den 8. september 

2014 i Kulturministeriet om sagen.  

 

Til brug for Kulturministeriets afgørelse har Copydan AVU-medier vedlagt 

Kulturministeriets godkendelse af 18. december 2014, aftale om ”Benyttelse af 

optagelser af radio- og tv-udsendelser i Statens Mediesamling på Statsbiblioteket” samt 

repræsentationsnotat af 29. november 2017.  

 

På denne baggrund har Kulturministeriet truffet følgende 

 

Afgørelse 

 

Kulturministeriet godkender hermed 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 beskrevet ovenfor og defineret i aftale af 4. januar 2011 mellem 

Copydan AVU-medier og Statsbiblioteket i Århus om ”Benyttelse af optagelser af radio- 

og tv-udsendelser i Statens Mediesamling på Statsbiblioteket”.  

 

Kulturministeriet bemærker hertil, at aftalelicens er en alternativ løsning, der kan 

benyttes, hvis individuelle aftaler direkte med ophavsmændene ikke er mulige. 

Aftalelicens har således karakter af udfyldning i tilfælde af manglende aftaler. 

Aftalelicensen viger generelt for eventuelle dispositionsbegrænsende aftaler, som en 

bruger måtte have indgået med en eller flere ophavsmænd, men 

dispositionsbegrænsende aftaler er ikke til hinder for, at organisationen på området og 

brugeren bliver enige om, hvordan visse klausuler i ældre aftaler i dag bør fortolkes i 

lyset af den mellemliggende udvikling. Godkendelsen kan således ikke benyttes til at 

tilsidesætte tidligere indgåede aftaler eller dele heraf. 

 

Godkendelsen løber fra d.d. til og med den 31. december 2022. 
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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. I overensstemmelse med de forpligtelser, som følger af servicedirektivet, er det en 

betingelse for godkendelsen, at Copydan AVU-medier på foreningens hjemmeside 

tydeligt angiver, at Copydan AVU-medier er godkendt af Kulturministeriet. 

 

5. Godkendelsen ikke benyttes til at tilsidesætte tidligere indgåede aftaler eller dele 

heraf. 

 

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 alle de involverede 

rettighedshaverkategorier, herunder autorer og udøvende kunstnere 

samt et meget stort antal rettighedshavere, og 

o Copydan AVU-medier allerede er godkendt som forhandlingsberettiget 

organisation efter ophavsretslovens § 50, stk. 4, til at indgå aftaler med 

aftalelicensvirkninger på beslægtede områder. 

 

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

og rettighedskategorier, og at det ikke er muligt på eneretsbasis uden 

uforholdsmæssige vanskeligheder at klarere disse rettigheder,  

 

C. at det eksplicit fremgår af aftalen af 4. januar 2011, at den ønskes tillagt 

aftalelicensvirkning i forhold til udenforstående rettighedshavere, samt 

 

D. at det eksplicit fremgår af aftalen af 4. januar 2011, at udenforstående 

rettighedshavere har mulighed for at nedlægge individuelt forbud mod at blive 

omfattet af aftalelicensvirkningen. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 

 

  

  

  

 

 

 


