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Godkendelse af Forfatternes Forvaltningsselskab i henhold til ophavsretslovens § 50,
stk. 4, jf. § 50, stk. 2 – oplæsning af litterære værker
Forfatternes Forvaltningsselskab har den 13. august 2021 anmodet Kulturministeriet
om godkendelse 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
”Aftale om oplæsning af litterære værker” og ”Tillæg til aftale om offentlig fremførelse
af litterære værker” mellem Albertslund Bibliotek og Forfatternes Forvaltningsselskab.
Aftalerne giver Albertslund Bibliotek ret til live-oplæsning af dele af litterære værker
og oplæsning af dele af litterære værker til brug i programmer, som tilgås online
(livestreaming og tilrådighedsstillelse on demand, fx i podcasts, teasere til Facebook,
streaming af bogcafé eller formidlingsarrangementer med bibliotekets formidlere m.v.).
For så vidt angår online-oplæsning af illustrerede børnebøger gælder det særlige, at
biblioteket kan vise de billeder og illustrationer, der indgår i bøgerne. Bøgerne må
oplæses fra start til slut, men oplæsningerne må kun livestreames, ikke stilles til
rådighed on demand. Visningen af illustrationer, billeder m.v. i den forbindelse
licenseres af Forfatternes Forvaltningsselskab i samarbejde med VISDA.
Kulturministeriet bemærker, at Forfatternes Forvaltningsselskab allerede er godkendt
til at indgå aftaler med aftalelicensvirkning inden for oplæsningsområdet, jf.
Kulturministeriets afgørelse af 22. december 2021.1 Godkendelsen omfatter dog ikke
livestreaming/on demand-tilrådighedsstillelse.
Forfatternes forvaltningsselskab har oplyst, at området ikke forvaltes af andre
forvaltningsselskaber, og at man løbende er i dialog med Copydan-foreningerne for at
undgå, at aftaletilbud overlapper hinanden.

https://kum.dk/fileadmin/user_upload/20_02533-14_Afgoerelse__Aftalelicensanmodning_fra_FFS__oplaesning_paa_biblioteker__873360_1_1.pdf
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Forfatternes Forvaltningsselskab har oplyst, at individuel klarering af rettigheder til
oplæsning ikke er praktisk muligt eller i hvert fald ekstremt byrdefuldt.
Forfatternes Forvaltningsselskab har endvidere redegjort for deres repræsentativitet.

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende:
Afgørelse
Forfatternes Forvaltningsselskab godkendes 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 ”Aftale om oplæsning af litterære værker” og ”Tillæg til aftale
om offentlig fremførelse af litterære værker” mellem Albertslund Bibliotek og
Forfatternes Forvaltningsselskab. Samtidig ophæves Kulturministeriets godkendelse af
22. december 2020.
Godkendelsen løber 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:


Forfatternes Forvaltningsselskab repræsenterer i hele godkendelsesperioden en
væsentlig del af rettighedshaverne til de værker, aftalens udnyttelsesområde
omfatter, og som anvendes i Danmark.



Forfatternes Forvaltningsselskab forpligter sig til på begæring at fremlægge alle
oplysninger om organisationens forhold for Kulturministeriet.



Forfatternes Forvaltningsselskabs 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.



Forfatternes Forvaltningsselskab angiver - i overensstemmelse med de forpligtelser,
som følger af servicedirektivet - tydeligt på sin hjemmeside, at Forfatternes
Forvaltningsselskab er godkendt af Kulturministeriet.

Kulturministeriet har ved afgørelsen særlig lagt vægt på:


at Forfatternes Forvaltningsselskab 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,
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at Forfatternes Forvaltningsselskab er godkendt inden for et lignende område og
derfor har erfaring med administration af aftalelicenser, og



at det ikke er muligt at klarere de omfattede rettigheder på individuelt plan.

Med venlig hilsen

Jacob Pedersen
Fuldmægtig
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