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22. august 2022 

 

Forfatternes Forvaltningsselskab har den 26. april 2022 anmodet Kulturministeriet om 

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

det område, der er defineret i ”Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om 

Benyttelse af udgivne litterære værker i DR’s udsendelsesvirksomhed mm.” indgået i 

2010. 

 

Aftalen giver Danmarks Radio (herefter: ”DR”) ret til at udsende litterære udgivne 

værker på samtlige af DR’s platforme uanset den anvendte udsendelsesteknologi og via 

såvel nuværende som fremtidige fremførelsesformer, herunder via DAB og simulcast.  

 

Aftalen omfatter ikke on-demand tilrådighedsstillelse. 

 

Kulturministeriet bemærker, at der i 2021 er sket fusion mellem Foreningen 

Radiokassen og Forfatternes Forvaltningsselskab, med Forfatternes 

Forvaltningsselskab som fortsættende forening. Forfatternes Forvaltningsselskab 

indtræder derfor i aftalen med DR. Aftalen mellem DR og Foreningen Radiokassen er 

tidligere blevet godkendt af Kulturministeriet.  

 

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.  

 

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 mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse 

af udgivne litterære værker i DR’s udsendelsesvirksomhed mm.”.  

 



 

Side 2 

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

 

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,  

 

 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 

 

 

Zebbie Elisabeth Oyier Gaya 

Fuldmægtig 




