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Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 

4, jf. § 16 b 

 

Den 7. juni 2016 fremsendte Copydan Tekst & Node en anmodning om at blive 

godkendt som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning på de 

områder, der er beskrevet i ophavsretslovens § 16 b. 

 

§ 16 b vedrører bibliotekers digitale gengivelse af artikler fra aviser, tidsskrifter og 

samleværker m.v., såfremt disse værker bestilles. 

 

I forbindelse med behandlingen af sagen har været udført følgende 

sagsbehandlingsskridt: 

 

• Den 10. juni 2016: Modtagelse af ansøgningen.  

• Den 13. juni 2016: Fremsendelse af kvittering.  

• Den 13. juni 2016: Fremsendelse af spørgsmål om ansøgningen.  

• Den 17. juni 2016: Besvarelsen af spørgsmål af 13. juni.  

• Den 24. juni 2016: Fremsendelse af supplerende spørgsmål til Copydan. 

• Den 18. august 2016: Afholdelse af møde med Copydan. 

• Den 30. august 2016: Fremsendelse af oplysninger om gensidighedsaftaler fra 

Copydan. 

• Den 27. september 2016: Fremsendelse af spørgsmål om omfanget af 

gensidighedsaftaler. 

• Den 28. september 2016: Samtale med Copydan om udenlandske autorer. 

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende 

 

afgørelse 

 

Copydan Tekst & Node godkendes hermed til at indgå aftale med aftalelicensvirkning, 

jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 16 b.  



 

 

Side 2 

 

Godkendelsen løber til og med den 31. december 2021 og gælder for de 

rettighedshaverkategorier, som Copydan Tekst & Node repræsenterer.  

 

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

forbliver opfyldt: 

 

1. Godkendelsen er betinget af, at Copydan Tekst & Node i hele godkendelsesperioden 

repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til de værker, aftalens 

udnyttelsesområde omfatter, og som anvendes i Danmark.  

 

2. Copydan Tekst & Node forpligter sig til på begæring at fremlægge alle oplysninger 

om organisationens forhold for Kulturministeriet. 

 

3. Kulturministeriet lægger til grund, at Copydan Tekst & Nodes 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 Tekst & Node på sin hjemmeside tydeligt 

angiver, at Copydan Tekst & Node er godkendt af Kulturministeriet.   

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særlig lagt vægt på: 

 

A. at Copydan efter det oplyste repræsenterer et stort antal danske og udenlandske 

rettighedshavere samt rettighedshaverne til størstedelen af de seneste 

udbetalinger, 

 

B. at Copydan har været godkendt inden for de omfattede områder i en lang periode, 

og at de derfor har erfaring med administration af ordningen på det pågældende 

område, og 

 

C. at Copydan vurderes at have kapacitet til administrering af aftalelicensen qua 

deres mangeårige erfaring med håndtering af aftalelicensordninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lasse Lau Nielsen 

Fuldmægtig 

 

 

 


