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Godkendelse af Copydan Arkiv i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 

50, stk. 2 - samarbejdsaftale om upload på sociale medier 

 

Kulturministeriet modtog den 31. januar 2018 en ansøgning fra Copydan Arkiv om 

godkendelse som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning inden for 

det udnyttelsesområde, der er beskrevet i ”Samarbejdsaftale om brug af klip på sociale 

medier”, der blev indgået 11. maj 2015 mellem DR og Copydan Arkiv (herefter 

”Samarbejdsaftalen”), og inden for det område, der er beskrevet i ”Tillæg til 

Samarbejdsaftale om brug af klip i sociale medier” (herefter ”Tillægsaftalen”), der blev 

indgået den 2. juni 2017 mellem samme parter.   

 

Ansøgningen vedrører således det område, som Samarbejdsaftalen af 11. maj 2015 og 

Tillægsaftalen af 2. juni 2017 samlet set dækker. 

  

Samarbejdsaftalen giver DR mulighed for at uploade eller medvirke til at uploade klip 

på Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram og YouTube. Andre medier kan omfattes, 

hvis parterne er enige herom. Aftalen omfater ikke upload af hele udsendelser, der 

sendes på DR’s tv-kanaler, ligesom aftalen ikke omfatter upoload af unikke web-

produktioner, der er løsrevet fra tv-programmer, der sendes på DR’s kanaler. Aftalen 

omfatter ikke rettigheder til den tilrådighedsstillelse, som det sociale medie eventuelt 

foretager. 

 

Aftalen omfatter ikke brug, der fordrer særskilt samtykke efter ophavsretslovens § 3 

eller personlighedsretten (fx retten til eget billede).  

 

Tillægsaftalen omfatter upload af alle DR produktioner (dvs. produktioner som er 

produceret af DR eller bestilt af DR mhp. udsendelse i radio eller fjernsyn eller 

tilrådighedsstillelse på DR’s hjemmeside, og som helt eller delvist er finansieret af DR) 

til YouTube med henblik på brug i forbindelse med YouTubes Content ID-funktion. 

Tillægsaftalen er, i modsætning til Samarbejdsaftalen, ikke begrænset til klip, men 

omfatter også hele udsendelser.  



 

Side 2 

Tillægsaftalen vedrører i øvrigt udelukkende den nødvendige eksemplarfremstilling og 

medfører ikke, at eksemplarerne kan tilgængeliggøres for almenheden på nogen måde, 

udover det der følger af Samarbejdsaftalen. 

 

Vedrørende Copydan Arkivs repræsentativitet, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 2, har 

Copydan oplyst, at der ikke er sket væsentlige ændringer i forhold til godkendelsen af 

14. juli 2016, hvor Kulturministeriet godkendte Copydan Arkiv inden for det område, 

der er omfattet af Samarbejdsaftalen. Copydan Arkiv har vedlagt et opdateret 

repræsentationsnotat fra 29. november 2017 til ansøgningen.  

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende 

 

Afgørelse 

 

Copydan Arkiv godkendes hermed til at indgå aftale med aftalelicensvirkning inden for 

det område, der er beskrevet ovenfor og som følger af ”Samarbejdsaftale om brug af klip 

på sociale medier”, der blev indgået i maj 2015 mellem DR og Copydan Arkiv, og inden 

for det område, der er beskrevet i ”Tillæg til Samarbejdsaftale om brug af klip i sociale 

medier”, der blev indgået den 2. juni 2017 mellem samme parter. 

 

Godkendelsen løber fra d.d. til og med den 31. december 2023 og gælder for de 

rettighedshaverkategorier, som Copydan Arkiv repræsenterer.  

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særlig lagt vægt på: 

a) at Copydan Arkiv efter det oplyste repræsenterer et stort antal danske og 

udenlandske rettighedshavere, 

 

b) at Copydan Arkiv har erfaring med administration af en ordning på et tilstødende 

område, som minder om dette, og 

 

c) at Copydan Arkiv vurderes at have kapacitet til administrering af aftalelicensen 

qua deres mangeårige erfaring med håndtering af aftalelicensordninger. 

 

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

forbliver opfyldt: 

 

1. Copydan Arkiv repræsenterer  i hele godkendelsesperioden en væsentlig del af 

rettighedshaverne til de værker, aftalens udnyttelsesområde omfatter, og som 

anvendes i Danmark.  

 

2. Copydan Arkiv forpligter sig til på begæring at fremlægge alle oplysninger om 

organisationens forhold for Kulturministeriet. 

 



 

Side 3 

3. Copydan Arkivs 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 Arkiv angiver tydeligt på sin hjemmeside, at Copydan Arkiv er godkendt 

af Kulturministeriet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig  

  

 


