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9. marts 2021 

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

4, jf. § 50, stk. 2 –udvidelse af begrænsningsregel vedr. fjernprøver i 

tillægsaftale om digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for 

almenheden mellem Københavns Universitet og Copydan Tekst og Node 

 

Kulturministeriet har ved afgørelse af 27. marts 2020 godkendt Copydan Tekst & Node 

som organisation, der kan indgå aftale om digital eksemplarfremstilling og 

tilgængeliggørelse for almenheden inden for det udnyttelsesområde, der er beskrevet i 

”Tillægsaftale om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale” mellem Københavns 

Universitet og Copydan Tekst & Node. Godkendelsen gælder indtil 31. marts 2023. 

 

Tillægsaftalen supplerer parternes eksisterende ”Aftale om kopiering af ophavsretligt 

beskyttet materiale” fra 2016, og har til formål at give Københavns Universitet 

mulighed for at anvende litterære værker i de adgangs- og optagelsesprøver, som 

universitetet indfører for kvote 2-ansøgere fra optagelsen 2020. 

 

Tillægsaftalen omfatter kopiering af litterære værker, danske såvel som udenlandske, 

til brug i adgangs- og optagelsesprøverne. Materialet, som indgår i prøverne, må lagres 

i universitetets opgavebank, hvorfra der sker en tilgængeliggørelse for de kvote 2- 

ansøgere, som går op til adgangs- og optagelsesprøven.  

 

For godkendelsen af 27. marts 2020 gjaldt det særlige for år 2020, at kravet i 

tillægsaftalen om, at ansøgerne alene kan tilgå fra IP-adresser knyttet til universitetets 

eksamenshus pga. Covid-19 situationen blev fraveget for de adgangs- og 

optagelsesprøver, der skal afholdes i 2020. 

 

Afholdelsen af fjernprøverne blev imidlertid opgivet i 2020, og Københavns Universitet 

ønsker derfor at sikre muligheden for at afholde optagelsesprøver ved at fravige kravet i 

tillægsaftalen om, at ansøgerne alene kan tilgå fra ip-adresser knyttet til universitetets 

eksamenshus således, at det bliver muligt for ansøgere at tage optagelsesprøven 

hjemmefra med fjernovervågning. 

 

Med en udvidelse af begrænsningsreglerne opnår Københavns Universitet en 

fleksibilitet, som gør det muligt for dem at afholde optagelsesprøverne delt ved fysisk 



 

Side 2 

fremmøde og dels ved fjernprøver alt efter, hvad Covid-19 restriktionerne giver 

mulighed for. 

 

Copydan Tekst & Node ønsker at imødekomme Københavns Universitets ønske og har 

derfor den 25. februar 2021 anmodet Kulturministeriet om at godkende udvidelsen af 

begrænsningsreglerne i tillægsaftalen for afholdelse af optagelsesprøver i 2021 og 2022, 

jf. Covid-19-erklæring fra Copydan Tekst & Node af 23. februar 2021.  

 

Der foretages ikke ændringer i de øvrige forhold, og Copydan Tekst og Node er fortsat 

repræsentativ i forhold til den indgåede tillægsaftale. 

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet d.d. truffet følgende  

 

Afgørelse 

 

Copydan Tekst & Node godkendes som organisation, der kan indgå aftale med 

aftalelicensvirkning inden for det område, der er defineret i Copydan Tekst & Nodes 

Covid-19-erklæring af 23. februar 2021, der fungerer som tillæg til ”Tillægsaftale om 

kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale” mellem Københavns Universitet og 

Copydan Tekst & Node, der i sig selv supplerer parternes eksisterende ”Aftale om 

kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale” fra 2016. 

 

Godkendelsen gælder fra d.d. til og med 31. december 2022.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de i Kulturministeriets afgørelse af 27. 

marts 2020 nævnte vilkår for godkendelse er og til stadighed forbliver opfyldt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 


