
 

 

 
Dok nr. 17/03071-7 

 

VISDA 

Bryggervangen 8 

2100 København Ø 

 

15. december 2017 

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

a, 30 og 30 a  

 

Kulturministeriet modtog den 15. september 2017 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 de repræsenterer 13.421 billedkunstnere, fotografer, tegnere 

og illustratorer samt yderligere 14.000 medlemmer af Dansk Journalist Forbund, 

hvoraf mange er ophavsmænd til fotografier. VISDA har endvidere oplyst, at de via 

fuldmagtsaftaler repræsenterer 2.524 billedkunstnere/arvinger samt ca. 150.000 

visuelle autorer via gensidighedsaftaler med udenlandske søsterselskaber og 

rettighedsforvaltere/fonde.  

 

Den 22. september 2017 fremsendte Kulturministeriet kvittering for modtagelsen.  

 

Herefter blev sagen anset for at været fuldt oplyst. 

 

Afgørelse 

 

På denne baggrund godkendes VISDA i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. §§ 24 

a, 30 og 30 a, som forvaltningsorganisation, der kan indgå aftaler med aftalevirkning 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 2018 til og med 

den 31. december 2022.  

 

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

forbliver opfyldt: 

 



 

 

Side 2 

1. Godkendelsen er betinget af, at VISDA i hele godkendelsesperioden 

repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til den bestemte art af 

værker, godkendelsen vedrører, og som anvendes i Danmark. 

 

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

organisationens forhold for Kulturministeriet. 

 

3. Kulturministeriet lægger til grund, at VISDAs 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. 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: 

 

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

danske og udenlandske rettighedshavere, 

 at VISDA har forvaltet rettigheder for billedautorer m.v. siden 1990, og at 

organisationen derfor er fast indarbejdet på det pågældende forvaltningsområde, 

ligesom det vurderes, at organisationen har den tilstrækkelige kapacitet til at 

varetage opkrævningen og udlodningen på forsvarlig vis, 

 at VISDA qua deres mangeårige ageren på området må vurderes at have lokalt 

markedskendskab og erfaring med indgåelse af licensaftaler i Danmark, og  

 at VISDA på den baggrund vurderes at repræsentere en væsentlig del af de 

omfattede rettighedshavere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sabrina Højbjerg 

Fuldmægtig 

 

 

 

 

 

  

 


