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Godkendelse af Radiokassen i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. §§ 30 

og 30 a - benyttelse af udgivne litterære værker i DR’s udsendelsesvirksomhed 

m.m. 

 

Forfatternes Forvaltningsselskab har den 19. august 2020, på vegne af Radiokassen 

F.M.B.A. (tidligere ”Foreningen Radiokassen”, i det følgende blot benævnt 

”Radiokassen”), anmodet om godkendelse som organisation, der kan indgå aftaler i 

henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. §§ 30 og 30 a inden for det område, der 

fremgår af ”aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om benyttelse af udgivne 

litterære værker i DR’s udsendelsesvirksomhed mm.” af 11. maj 2010.  

 

Med aftalen mellem DR og Radiokassen får DR ret til udsendelse – alene eller i 

samarbejde med andre – af udgivne litterære værker. Retten omfatter udsendelse på 

samtlige DR’s platforme uanset den anvendte udsendelsesteknologi og via såvel 

nuværende som fremtidige fremførelsesformer, herunder fx via DAB og DTT, 

genudsendelse af arkivstof, simulcast og udsendelse via satellit rettet mod danskere i 

udlandet. Aftalen omfatter ikke on demand-tilrådighedsstillelse.  

 

Det bemærkes, at Radiokassen tidligere har været godkendt som organisation, der kan 

indgå aftaler i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. §§ 30 og 30 a inden for det 

område, der fremgår af ovennævnte aftale. Den seneste godkendelse udløb ved 

udgangen af 2013.   

 

Forfatternes Forvaltningsselskab, som har mandat til at agere på vegne af 

Radiokassen, oplyser, at der ikke er sket ændringer i aftalen mellem DR og 

Radiokassen eller i repræsentationen siden seneste godkendelse.  

Forfatternes Forvaltningsselskab har til anmodningen fremlagt dokumentation vedr. 

repræsentation, vedtægter for Radiokassen osv.  

 

På denne baggrund har Kulturministeriet truffet følgende:  

 

Afgørelse 

 

Kulturministeriet godkender hermed Radiokassen som organisation, der kan indgå 

aftaler med aftalelicensvirkning, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. §§ 30 og 30 a, inden 



 

Side 2 

for det område, der fremgår af ”aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om 

benyttelse af udgivne litterære værker i DR’s udsendelsesvirksomhed mm.” af 11. maj 

2010. 

 

Godkendelsen gælder for Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne, og løber fra d.d. til og 

med den 31. december 2021. 

 

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

forbliver opfyldt: 

 

 Radiokassen repræsenterer i hele godkendelsesperioden en væsentlig del af 

rettighedshaverne til de værker, aftalens udnyttelsesområde omfatter, og som 

anvendes i Danmark. 

 

 Radiokassen forpligter sig til på begæring at fremlægge alle oplysninger om 

organisationens forhold for Kulturministeriet. 

 

 Radiokassens 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. 

 

 Radiokassen angiver - i overensstemmelse med de forpligtelser, som følger af 

servicedirektivet - tydeligt på sin hjemmeside, at foreningen er godkendt af 

Kulturministeriet. 

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særlig lagt vægt på: 

 

o at Radiokassen repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til den 

bestemte art af værker, der anvendes i Danmark på det pågældende område,  

 

o at det ikke er muligt at klarere rettighederne på eneretsbasis, da der efter det 

oplyste er tale om en stor mængde rettighedshavere tilhørende mange forskellige 

rettighedshaverkategorier, og  

 

o at Radiokassen tidligere har været godkendt i henhold til ophavsretslovens § 50, 

stk. 4, jf. §§ 30 og 30 a, og således har erfaring med administrering af aftalelicensen.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 




