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Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretsloven § 

50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 – Kunstbiblioteksaftale om 

eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttet 

materiale mellem Det Kgl. Bibliotek og Copydan Tekst og Node og 

VISDA 

 

Ved e-mail af 28. april 2021 har Copydan Tekst & Node anmodet om at blive godkendt 

som organisation til at indgå aftaler med aftalelicensvirkning inden for området 

defineret i Kunstbiblioteksaftale om "Eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af 

ophavsretligt beskyttet materiale." 

 

Med aftalen får Det Kgl. Bibliotek mulighed for på aftalelicensvilkår at foretage digital 

eksemplarfremstilling, lagring og tilgængeliggørelse for almenheden 

(tilrådighedsstillelse on demand) af historisk materiale fra perioden 1880-1950 i form af 

bøger, tidsskrifter og udstillings- og auktionskataloger, som indgår i Det Kgl. Biblioteks 

kunstbibliotek. Tilgængeliggørelsen for almenheden sker ved at give adgang via Det 

Kgl. Biblioteks bibliotekssystem og adgangsplatforme, herunder tidsskrift.dk.  

 

Baggrunden for anmodningen er, at Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek har digitaliseret 

et større antal litterært materiale af historisk og bevaringsmæssig værdi, som ønskes 

tilgængeliggjort gennem en aftale baseret på den generelle aftalelicens.  

 

Aftalelicensen omfatter både autor- og udgiverrettigheder for værker omhandlende 

Danmarks kunsthistorie.  

 

VISDA er aftalepart for så vidt angår billedrettigheder, som klareres gennem 

ophavsretslovens § 24a.  

 

Copydan Tekst & Node har anmodet om en 3-årig godkendelse.  

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet 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 



 

Side 2 

kunstbiblioteksaftale om "eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af ophavsretligt 

beskyttet materiale". 

 

Godkendelsen gælder fra d.d. til og med den 20. maj 2024. 

 

Vilkår for godkendelse 

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

forbliver opfyldt:  

 

1. Copydan Tekst & Node repræsenterer i hele godkendelsesperioden 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. 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.  

 

4. Copydan Tekst & Node angiver, i overensstemmelse med de forpligtelser, der 

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

godkendt af Kulturministeriet.  

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen lagt vægt på: 

 

- at Copydan Tekst & Node efter det oplyste repræsenterer en væsentlig del af 

rettighedshaverne til de værker, som vil blive anvendt i Danmark på det 

ansøgte område,  

 

- at der ikke er andre forvaltningsorganisationer, der agerer på samme område i 

Danmark,  

 

- at Copydan Tekst & Node er og har været godkendt inden for lignende områder, 

og derfor har erfaring med administration af aftalelicenser, og 

  

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

aftalelicensen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af 

aftalelicensordninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ditte Koefoed, Fuldmægtig, Jura/Ophavsret 




