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17. marts 2021 

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

4, jf. § 50, stk. 2 – aftale mellem Det Digitale Folkebibliotek, VISDA og Copydan 

Tekst & Node.  

 

Kulturministeriet modtog den 18. december 2020 anmodning om godkendelse af 

Copydan Tekst & Node som organisation, der i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, 

jf. § 50, stk. 2, kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning inden for det område, der er 

defineret i ”Rammeaftale om gengivelse af bogomslag” mellem Copydan Tekst & Node, 

VISDA og Det Digitale Folkebibliotek.  

 

Aftalen giver mulighed for, at kommunale biblioteker, herunder pædagogiske 

læringscentre (skolebiblioteker) kan gengive ophavsretligt beskyttede bogomslag 

digitalt på bibliotekerne og i kommunale rum, på bibliotekernes platforme og på deres 

fællestjenester på de i aftalen angivne vilkår. Aftalen giver ligeledes bibliotekerne 

adgang til at gengive bogomslag på de sociale medier.  

 

Det er både autor- og udgiverrettigheder, der bliver omfattet af rammeaftalen.  

Rettighedshaverne har mulighed for at nedlægge individuelt forbud mod anvendelsen af 

deres værker.  

 

Copydan Tekst & Node har været godkendt for perioden 24. oktober 2017 til 31. 

december 2020 til at indgå rammeaftale med aftalelicensvirkning om gengivelse af 

bogomslag. Copydan Tekst & Node anmoder om en 5-årig godkendelse.  

 

Copydan Tekst & Node har oplyst Kulturministeriet om, at der er foretaget visse 

ændringer af rammeaftalen siden seneste godkendelse, herunder at ansvaret for 

rammeaftalen er overgået fra Danskernes Digitale Bibliotek til Det Digitale 

Folkebibliotek samt, at der er foretaget en præcisering af rammeaftalens § 8 om 

muligheden for anvendelse af fremmed teknisk hjælp.  

 

Kulturministeriet har vurderet det indsendte materiale og på den baggrund truffet 

følgende: 

 

 

 



 

Side 2 

Afgørelse 

 

Copydan Tekst & Node godkendes til at indgå aftale med aftalelicensvirkning inden for 

det område, der er defineret i ”Rammeaftale om gengivelse af bogomslag” indgået 

mellem Copydan Tekst & Node, VISDA og Det Digitale Folkebibliotek.   

  

Godkendelsen gælder for Danmark, eksklusiv Grønland og Færøerne, fra d.d. til og med 

den 31. december 2025. 

 

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

forbliver opfyldt: 

 Copydan Tekst & Node repræsenterer i hele godkendelsesperioden en væsentlig 

del af rettighedshaverne til de værker, godkendelsen vedrører, og som anvendes 

i Danmark. 

 

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

oplysninger om organisationens forhold for Kulturministeriet.  

 

 Copydan Tekst & Nodes 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. 

 

 Copydan Tekst & Node angiver - i overensstemmelse med de forpligtelser, som 

følger af servicedirektivet – tydeligt på sin hjemmeside, at Copydan Tekst & 

Node er godkendt af Kulturministeriet.  

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særlig lagt vægt på:  

 

 at Copydan Tekst & Node er en repræsentativ fællesorganisation til forvaltning 

af rettigheder inden for det i aftalen nærmere definerede område,  

 

 at de involverede rettigheder er spredt på et stort antal forskellige 

rettighedshavere, som det ikke er muligt at identificere og lokalisere, og at det 

derfor ikke er muligt på eneretsbasis uden uforholdsmæssige vanskeligheder at 

klarere de involverede rettigheder, og  

 

 at Copydan Tekst & Node vurderes at have kapacitet til administrering af 

aftalelicensen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af 

aftalelicensordninger. 

 

 

 



 

Side 3 

Med venlig hilsen 
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