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27. marts 2020 

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 

4, jf. § 50, stk. 2 – tillægsaftale om digital eksemplarfremstilling og 

tilgængeliggørelse for almenheden med Københavns Universitet 

 

Copydan Tekst & Node har den 6. marts 2020 anmodet om godkendelse til at indgå 

aftale om digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden inden for 

det udnyttelsesområde, der er beskrevet i ”Tillægsaftale om kopiering af ophavsretligt 

beskyttet materiale” mellem Københavns Universitet og Copydan Tekst & Node 

(herefter ”Tillægsaftalen”). 

 

Tillægsaftalen, der supplerer parternes eksisterende ”Aftale om kopiering af 

ophavsretligt beskyttet materiale” fra 2016, har til formål at give Københavns 

Universitet mulighed for at anvende litterære værker i de adgangs- og 

optagelsesprøver, som universitetet indfører for kvote 2-ansøgere fra optagelsen 2020, 

da dette udnyttelsesområde falder uden for den eksisterende aftale. 

 

Tillægsaftalen omfatter kopiering af litterære værker, danske såvel som udenlandske, 

til brug i adgangs- og optagelsesprøverne. Materialet, som indgår i prøverne, må lagres 

i universitetets opgavebank, hvorfra der sker en tilgængeliggørelse for de kvote 2-

ansøgere, som går op til adgangs- og optagelsesprøven.  

Københavns Universitet forventer, at op mod 7.000 kvote 2-ansøgere hvert år vil 

aflægge prøven i april/maj. 

 

Copydan Tekst & Node har i anmodningen redegjort for deres repræsentativitet, jf. 

ophavsretslovens § 50, stk. 2. 

 

Copydan Tekst & Node har anmodet om en 3-årig godkendelse.  

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende 



 

Side 2 

Afgørelse 

 

Copydan Tekst & Node godkendes til at indgå aftale om digital eksemplarfremstilling 

og tilgængeliggørelse for almenheden inden for det udnyttelsesområde, der er beskrevet 

i ”Tillægsaftale om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale” mellem Københavns 

Universitet og Copydan Tekst & Node. 

 

Godkendelsen gælder fra den 1. april 2020 til og med 31. marts 2023.  

 

Særligt vedrørende år 2020 

Copydan Tekst & Node har ved e-mail af 23. marts 2020 oplyst Kulturministeriet, at 

Københavns Universitet søger alternative afviklingsformer for prøven i 2020 end den i 

Tillægsaftalen beskrevne pga. den særlige Covid-19-situation i Danmark, eksempelvis 

afvikling af prøven som fjernprøve via et web-link. Deltagerne vil i så fald skulle logge 

på med et unikt brugernavn og password, som formidles via Københavns Universitets 

ansøgerportal, og deltagerne vil kun have adgang til prøven i et vindue på de to timer, 

som prøven er rammesat til. 

 

Copydan Tekst & Node har oplyst, at man ønsker at imødekomme Københavns 

Universitets ønske om at fravige kravet i Tillægsaftalen om, at ansøgerne alene kan 

tilgå fra IP-adresser knyttet til universitetets eksamenshus. Muligheden for at fravige 

kravet gælder alene for adgangs- og optagelsesprøver, der skal afholdes i 2020.   

 

Kulturministeriet er indforstået hermed i forhold til godkendelsen, som således 

indbefatter dette særlige forhold for år 2020. 

 

Vilkår for godkendelse 

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

forbliver opfyldt:  

 

1. Copydan Tekst & Node repræsenterer i hele godkendelsesperioden en 

væsentlig del af rettighedshaverne til de værker, aftalens udnyttelsesområde 

omfatter, og som anvendes i Danmark.  

 

2. Copydan Tekst & Node forpligter sig til på begæring at fremlægge alle 

oplysninger om organisationens forhold for Kulturministeriet.  

 

3. Copydan Tekst & Nodes 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 Tekst & Node angiver, i overensstemmelse med de forpligtelser, der 

følger af servicedirektivet, tydeligt på sin hjemmeside, at Copydan Tekst & 

Node er godkendt af Kulturministeriet.  

 



 

Side 3 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på følgende:  

 

- at Copydan Tekst & Node efter det oplyste repræsenterer en væsentlig del af 

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

ansøgte område,  

 

- at der ikke er andre forvaltningsorganisationer, der agerer på samme område i 

Danmark,  

 

- at Copydan Tekst & Node er og har været godkendt inden for lignende områder 

i en lang periode, og derfor har erfaring med administration af aftalelicenser, og  

 

- at Copydan Tekst & Node vurderes at have kapacitet til administrering af 

aftalelicensen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af 

aftalelicensordninger. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 


