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Gramex  

Gl. Kongevej 11-13, 1. sal 

1610 København V  

   

 

 

13. december 2017 

Godkendelse i henhold til ophavsretslovens § 66 b, stk. 3, om 20 pct.-puljen for 

supplerende vederlag til udøvende kunstnere, der har fået udbetalt 

engangshonorar (”studiemusikere”) 

 

Ved brev af 22. juni 2017 har Gramex anmodet Kulturministeriet om en godkendelse af 

Gramex som forvaltningsorganisation i henhold til ophavsretslovens § 66 b, stk. 3.  

 

Gramex søger således om godkendelse som forvaltningsorganisation, der kan 

administrere og udbetale det årligt supplerende vederlag til de udøvende kunstnere, 

som fremgår af ophavsretslovens § 66 b, stk. 1. 

  

Gramex er godkendt som fællesorganisation i henhold til ophavsretslovens § 68, stk. 2, 

for perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2017 og som 

forvaltningsorganisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning i henhold til 

ophavsretslovens § 50 stk. 4, jf. § 30 a, for samme periode.  

 

Vedtægter af 3. november 2015 er vedlagt ansøgningen sammen med vedtægter af 13. 

juni 2017. Gramex har ligeledes vedlagt gennemsigtighedsrapport for året 2016.  

Gramex henviser i øvrigt til de tidligere fremsendte vejledninger til selskaberne og 

kunstnerne mv, om håndtering af 20 pct.-puljen. 

 

Afgørelse 

Kulturministeriet har vurderet det indsendte materiale og har på den baggrund truffet 

følgende afgørelse: 

 

Gramex godkendes som forvaltningsorganisation i henhold til ophavsretslovens § 66 b, 

stk. 3, forudsat at de nedennævnte betingelser for godkendelsen til stadighed 

overholdes: 

 



 

 

Side 2 

 at Gramex oplyser Kulturministeriet om ændringer, der kan have betydning for 

godkendelsen, 

 

 at Gramex på begæring fremlægger alle oplysninger om selskabets forhold for 

Kulturministeriet, og 

 

 at Gramex’ virksomhed udøves inden for rammerne af gældende lovgivning, 

herunder ophavsretslovgivningen, lov om kollektiv forvaltning og Danmarks 

internationale forpligtelser på dette område.  

 

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

endvidere en betingelse for godkendelsen, at Gramex på sin hjemmeside tydeligt 

angiver, at Gramex er godkendt af Kulturministeriet.  

 

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

2018 til og med den 31. december 2020. 

 

Kulturministeriet har ved sin afgørelse særligt lagt vægt på:  

 

 at Gramex allerede i dag administrerer og fordeler vederlag til de udøvende 

kunstnere og derfor har opbygget en omfattende database med oplysninger om 

identiteten på de udøvende kunstnere på de lydoptagelser, som Gramex fordeler 

vederlag på baggrund af,   

 

 at Gramex generelt har kompetence inden for administration og forvaltning af 

rettigheder, herunder at Gramex er godkendt som fællesorganisation i henhold til 

ophavsretslovens § 68, stk. 2, og 

 

 at Gramex har lavet en ordning, som efter Kulturministeriets vurdering medfører, 

at Gramex er i stand til at udbetale det efter loven nødvendige engangsvederlag til 

de udøvende kunstnere, der er omfattet af ophavsretslovens § 66 b, stk. 1. 

 

Nærværende godkendelse vil blive offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside 

sammen med Gramex vejledninger, ”Vejledning til selskaber i forbindelse med 20 pct.-

puljen” og ”Vejledning til Kunstnere”. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sabrina Højbjerg 

Fuldmægtig 

  


