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Ansøgning om godkendelse af Copydan KulturPlus som 

opkrævningsberettiget forvaltningsorganisation i henhold til 

ophavsretslovens § 39, stk. 3 

 

Ved e-mail af 15. oktober 2018 har Copydan KulturPlus anmodet Kulturministeriet om 

en fornyet godkendelse som opkrævningsberettiget forvaltningsorganisation i henhold 

til ophavsretslovens § 39, stk. 3. 

 

Forlængelsen ønskes for en 5-årig periode fra godkendelsens udløb, dvs. fra 1. januar 

2019 til og med 31. december 2023. 

 

Copydan KulturPlus har i ansøgningen oplyst, at Danske Forlag pr. 1. januar 2020 ikke 

længere vil være medlem af Copydan KulturPlus, men at der ellers intet er forandret i 

forhold til grundlaget for den seneste godkendelse.  

 

Copydan KulturPlus har til ansøgningen vedlagt kopi af Kulturministeriets 

godkendelse af 13. juli 2016, repræsentationsnotat for Copydan KulturPlus opdateret 

pr. oktober 2018 samt Copydan KulturPlus' vedtægter. 

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende 

 

afgørelse 

  

Copydan KulturPlus godkendes hermed som opkrævningsberettiget 

forvaltningsorganisation i henhold til ophavsretslovens § 39, stk. 3, på samme vilkår 

som følger af Kulturministeriets godkendelsesskrivelse af 13. juli 2016. 

 

Godkendelsen gælder for Danmark, eksklusive Grønland og Færøerne, fra den 1. januar 

2019 og indtil udgangen af 2023. 

 

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

forbliver opfyldt: 



 

Side 2 

 

1. Godkendelsen er betinget af, at Copydan KulturPlus i hele 

godkendelsesperioden repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til 

de i § 39 nævnte værker m.v., der anvendes i Danmark. 

 

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

om selskabets forhold for Kulturministeriet. 

 

3. Kulturministeriet lægger til grund, at Copydan KulturPlus' virksomhed udøves 

inden for rammerne af gældende lovgivning, herunder ophavsretslovgivningen, 

lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og Danmarks internationale 

forpligtelser på dette område.   

 

4. I overensstemmelse med de forpligtelser, som følger af servicedirektivet, er det 

en betingelse for godkendelsen, at Copydan KulturPlus på sin hjemmeside 

tydeligt angiver, at Copydan KulturPlus er godkendt af Kulturministeriet.   

 

Kulturministeriet har ved sin afgørelse særligt lagt vægt på:  

 

A. at Copydan KulturPlus repræsenterer en væsentlig del af de ophavsmænd, 

udøvende kunstnere og andre rettighedshavere, herunder fremstillere af 

lydoptagelser m.v. og fotografier, hvis værker, præsentationer m.v. anvendes i 

Danmark, og 

 

B. at Copydan KulturPlus har erfaring inden for administration og kontrol af det i 

ophavsretslovens § 39 omhandlede vederlag, herunder at Copydan KulturPlus 

tidligere er godkendt som opkrævningsberettiget fællesorganisation i henhold 

til ophavsretslovens § 39, stk. 3. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 

 

 

 

  

  

 




