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

4, jf. § 50, stk. 2 – aftale om digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse 

af ophavsretligt beskyttet avismateriale med Danske Medier  

 

Kulturministeriet har den 22. oktober 2019 modtaget ansøgning fra Copydan Tekst & 

Node om forlængelse af godkendelsen som organisation, der kan indgå aftaler med 

aftalelicensvirkning inden for det område, der er beskrevet i aftale mellem Danske 

Medier og Copydan Tekst & Node fra november 2016 om digital eksemplarfremstilling 

og tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttet avismateriale. 

 

Aftalen mellem Danske Medier og Copydan Tekst & Node giver individuelt tilsluttede 

danske udgivervirksomheder adgang til at digitalisere og tilgængeliggøre deres 

bagkatalog. Udgivervirksomhederne får med aftalen mulighed for at gøre tidligere 

numre af deres dagblade, der oprindeligt er publiceret i trykt form, tilgængelige for 

abonnenter på udgivervirksomhedens eller dagbladenes egne hjemmesider, egne apps 

eller tilsvarende platforme, som en del af deres kommercielle virksomhed. 

 

Copydan Tekst & Node har været godkendt for perioden 21. februar 2017 – 31. 

december 2019. Copydan Tekst & Node har anmodet om en ny godkendelse for en 5-årig 

periode, dvs. frem til den 31. december 2025.  

 

Copydan Tekst & Node har oplyst, at der ikke er foretaget ændringer i aftaleforholdet, 

og Kulturministeriet har på den baggrund truffet følgende: 

 

Afgørelse 

 

Copydan Tekst & Node godkendes hermed til at indgå aftale med aftalelicensvirkning 

inden for det område, der er beskrevet i aftale om digital eksemplarfremstilling og 

tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttet avismateriale, indgået i november 2016 

mellem Danske Medier og Copydan Tekst & Node. 

 



 

Side 2 

Godkendelsen løber fra d.d. til og med den 31. december 2025 og gælder for de 

autorrettigheder, som Copydan Tekst & Node repræsenterer. 

 

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 den bestemte art af værker, godkendelsen vedrører, 

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 særligt 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. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Pedersen 

Fuldmægtig 

 


