
 
 

 
 

 
 

 
  

   
 

      
   

   

 
  

   
 
 
  

 

   

 
             

                    
           

            
           

            
       

         
        
           

 
 

         
 

 
                   

          
             

 
               

             
  

 
             

  
 

VISDA 

Bryggervangen 8 

2100 København Ø 

18. november 2022 

Ansøgning  om  godkendelse  i  henhold  til  ophavsretslovens  §  50,  stk.  4,  jf.  §§  24  a,  
30  og  30  a   

Kulturministeriet modtog den 7. november 2022 en anmodning fra VISDA om at blive 

godkendt i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. §§ 24 a, 30 og 30 a. VISDA har i 
den forbindelse oplyst, at tilsammen repræsenterer organisationerne, som er medlem af 
VISDA, i alt ca. 79.800 billedautorer. Hertil kommer yderligere ca. 14.000 medlemmer 

af Dansk Journalistforbund, (ud over de 2.463 i specialgrupperne), hvoraf mange arbej-
der som journalister, TV-fotografer mm. Mange af disse er ligeledes ophavsmænd til fo-
tografier. VISDA repræsenterer endvidere 3.075 individuelle rettighedshavere, herun-
der arvinger. VISDA har indgået gensidighedsaftaler med 39 udenlandske søsterorgani-
sationer og repræsenterer endvidere 7 udenlandske fonde/rettighedsselskaber. VISDA 

angiver således at repræsentere mere end 160.000 visuelle autorer i Danmark 

På baggrund af det oplyste har Kulturministeriet truffet følgende 

Afgørelse  

VISDA godkendes i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. §§ 24 a, 30 og 30 a, som 

Kulturministeriet 
Nybrogade 2 
1203 København K 

Tel : 33 92 33 70 
E-mail : kum@kum.dk 
Web : www.kum.dk 

forvaltningsorganisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning på de områder, 
der er beskrevet i ophavsretslovens §§ 24 a, 30 og 30 a. 

Godkendelsen gælder for billedautorer og er gældende fra den 1. januar 2023 til og med 

den 31. december 2027. Den eksisterende godkendelse vedbliver i kraft indtil den 31. 
december 2022. 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at følgende vilkår er og til stadighed for-
bliver opfyldt: 

www.kum.dk
mailto:kum@kum.dk


 

  

 
        

 
 at  VISDA  har  dokumenteret,  at  de  repræsenterer  et  tilstrækkeligt  stort  antal  dan-

ske  og  udenlandske  rettighedshavere,  
 at  VISDA  har  forvaltet  rettigheder  for  billedautorer  m.v.  siden  1990,  og  at  organisa-

tionen  derfor  er  fast  indarbejdet  på  det  pågældende  forvaltningsområde,  ligesom  det  
vurderes,  at  organisationen  har  den  tilstrækkelige  kapacitet  til  at  varetage  opkræv-
ningen  og  udlodningen  på  forsvarlig  vis,  og  

 at  VISDA  qua  deres  mangeårige  ageren  på  området  må  vurderes  at  have  lokalt  
markedskendskab  og  erfaring  med  indgåelse  af  licensaftaler  i  Danmark.  

 
 
 
 

   
 

1.  Godkendelsen  er  betinget  af,  at  VISDA  i  hele  godkendelsesperioden  repræsenterer  en  
væsentlig  del  af  rettighedshaverne  til  den  bestemte  art  af  værker,  godkendelsen  ved-
rører,  og  som  anvendes  i  Danmark.  

 
2.  VISDA  forpligter  sig  til  på  begæring  at  fremlægge  alle  oplysninger  om  organisatio-

nens  forhold  for  Kulturministeriet.  
 

3.  Kulturministeriet  lægger  til  grund,  at  VISDA s  virksomhed  udøves  inden  for  ram-
merne  af  gældende  lovgivning,  herunder  lov  om  ophavsret,  lov  om  kollektiv  forvalt-
ning  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  VISDA  på  sin  hjemmeside  tydeligt  angiver,  at  VISDA  
er  godkendt  af  Kulturministeriet.  

Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på: 

Jesper Diernisse Langsted 

Specialkonsulent 

Side 2 


