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Godkendelse af Forfatternes Forvaltningsselskab i henhold til 

ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, og § 1 i bekendtgørelse om 

anvendelse af ophavsretslovens § 30, stk. 1 og 2, i lov om ophavsret – 

aftale om oplæsning af litterære værker mellem LOUD og Forfatternes 

Forvaltningsselskab 

 

Forfatternes Forvaltningsselskab har den 1. oktober 2020 anmodet Kulturministeriet 

om en godkendelse som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning 

inden for det område, der er defineret i ”Aftale om oplæsning af litterære værker” mellem 

LOUD (Kulturradio Danmark A/S) og Forfatternes Forvaltningsselskab fra juni 2020. 

 

Med aftalen kan LOUD bl.a. foretage oplæsning af offentliggjorte værker som led i 

LOUD’s programvirksomhed således, at værkerne indgår som en integreret del af 

radioprogrammerne på kanalen. LOUD kan tilgængeliggøre radioprogrammerne for 

almenheden på de måder og ved hjælp af de tekniske metoder/hjælpemidler, som til 

enhver tid er forudsat, krævet eller tilladt i LOUD’s sendetilladelse, herunder også 

tilrådighedsstillelse on demand.  

 

Afspilning af allerede udgivne lydoptagelser, f.eks. lydbøger, er dog ikke omfattet af 

aftalen, idet Forfatternes Forvaltningsselskab ikke forvalter producentrettighederne 

hertil.  

 

Forfatternes Forvaltningsselskab har i deres anmodning redegjort for deres 

repræsentativitet og i den forbindelse oplyst, at de repræsenterer størstedelen af 

rettighedshaverne til de præ-eksisterende værker, som LOUD ønsker at anvende, og at 

Forfatternes Forvaltningsselskab ønsker at muliggøre, at LOUD kan få let adgang til 

lovligt at anvende litterære værker til brug i kanalens sendeflade.  

 

Kulturministeriet har vurderet det indsendte materiale og på har på baggrund af dette 

samt korrespondance med Forfatternes Forvaltningsselskab truffet følgende: 

 

Afgørelse 

 

Forfatternes Forvaltningsselskabs anmodning om godkendelse som organisation, der i 

medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, og § 1 i bekendtgørelse om 



 

Side 2 

anvendelse af ophavsretslovens § 30, stk. 1 og 2, i lov om ophavsret kan indgå aftaler 

med aftalelicensvirkning inden for det område, der er defineret i ”Aftale om oplæsning 

af litterære værker” mellem LOUD og Forfatternes Forvaltningsselskab fra juni 2020, 

imødekommes.  

 

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

den 31. december 2023.  

 

Vilkår for godkendelsen 

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

forbliver opfyldt: 

 

1. Forfatternes Forvaltningsselskab repræsenterer i hele godkendelsesperioden en 

væsentlig del af rettighedshaverne til de værker, aftalens udnyttelsesområde 

omfatter, og som anvendes i Danmark. 

 

2. Forfatternes Forvaltningsselskab forpligter sig til på begæring at fremlægge 

alle oplysninger om organisationens forhold for Kulturministeriet.  

 

3. Forfatternes Forvaltningsselskabs virksomhed udøves inden for rammerne af 

den gældende lovgivning, herunder lov om ophavsret, lov om kollektiv 

forvaltning af ophavsret og Danmarks internationale forpligtelser på disse 

områder. 

 

4. Forfatternes Forvaltningsselskab angiver - i overensstemmelse med de 

forpligtelser, som følger af servicedirektivet - tydeligt på sin hjemmeside, at 

Forfatternes Forvaltningsselskab er godkendt af Kulturministeriet.  

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på: 

 

 at Forfatternes Forvaltningsselskab er en repræsentativ forvaltningsorganisation til 

forvaltning af rettigheder inden for det i aftalen nærmere definerede område. 

 

 at de involverede rettigheder er spredt på et stort antal forskellige rettighedshavere, 

og at det ikke er muligt på eneretsbasis uden uforholdsmæssige vanskeligheder at 

klarere disse rettigheder samt 

 

 at det eksplicit fremgår af aftalen, at rettighedshavere har mulighed for at nedlægge 

individuelt forbud mod at blive omfattet af aftalelicensvirkningen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 


