
 

 

 
Dok nr. 17/03600-4 

 

Copydan-huset 

Bryggervangen 8 

2100 København Ø 

21. december  2017 

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

4, jf. § 50, stk. 2 (rammeaftale om digital kopiering mv. i 

erhvervsvirksomheder) 

 

Kulturministeriet har den 27. november 2017 modtaget en ansøgning om at godkende 

Copydan Tekst & Node som forvaltningsorganisation, der kan indgå aftaler med 

aftalelicensvirkning inden for området digital eksemplarfremstilling og digital 

tilgængeliggørelse for almenheden af materiale omfattet af ophavsretslovens § 14, 

bortset fra materiale fra aviser og ugeaviser samt disses netaviser. Ansøgningen er 

vedlagt en rammeaftale herom. 

 

Formålet med rammeaftalen er at give Copydan Tekst & Node mulighed for at indgå 

aftaler med aftalelicensvirkning med de virksomheder, institutioner m.v., som omfattes 

af den gældende lovs § 14. Der er dermed tale om et tillæg til de almindelige aftaler om 

fotokopiering mv. i henhold til § 14. Derudover vil rammeaftalen omfatte 

tilgængeliggørelse for almenheden af ophavsretligt beskyttet materiale. 

 

Rammeaftalen, som skal udmøntes i enkelte aftaler, vil således indebære, at brugeren 

(virksomheden, institutionen m.v.) kan foretage digital eksemplarfremstilling og digital 

tilgængeliggørelse for almenheden af ophavsretligt beskyttet materiale, dog ikke aviser 

og ugeaviser samt disses netaviser. Eksemplarfremstillingen skal ske med henblik på 

lagring på passwordbeskyttede intranet eller drev. Tilgængeliggørelsen for almenheden 

skal ske med henblik på at sende interne e-mails med digitale kopier eller for at sende 

e-mails til enkelte eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med konkrete 

arbejdsopgaver. 

 

Copydan Tekst & Node har anmodet om godkendelse fra godkendelsestidspunktet og 

fem år frem. 

 

Afgørelse 

 

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

med de virksomheder, institutioner m.v., som omfattes af den gældende lovs § 14, og 

inden for området digital eksemplarfremstilling og digital tilgængeliggørelse for 



 

 

Side 2 

almenheden af materiale omfattet af ophavsretslovens § 14, bortset fra materiale fra 

aviser og ugeaviser samt disses netaviser.  

 

Godkendelsen løber fra 1. januar 2018 til og med den 31. december 2022 og gælder for 

de rettigheder, som Copydan Tekst & Node repræsenterer.  

 

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

forbliver opfyldt: 

 

1. Godkendelsen er betinget af, at Copydan Tekst & Node i hele godkendelsesperioden 

repræsenterer 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. Kulturministeriet lægger til grund, at 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. I overensstemmelse med de forpligtelser, som følger af servicedirektivet, er det en 

betingelse for godkendelsen, at Copydan Tekst & Node på deres hjemmeside 

tydeligt angiver, at Copydan Tekst & Node er godkendt af Kulturministeriet.   

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på: 

 

1. at Copydan Tekst & Node er en repræsentativ forvaltningsorganisation til 

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

o idet Copydan Tekst & Nodes medlemsforeninger i medfør af Copydan Tekst 

& Nodes vedtægter har overdraget rettighederne til Copydan Tekst & Node 

til at indgå aftaler på Copydan Tekst & Nodes forvaltningsområder, 

o idet Copydan Tekst & Node vurderes at repræsentere en væsentlig del af de 

involverede rettigheder gennem Copydan Tekst & Nodes 

medlemsforeninger, og  

o idet Copydan Tekst & Node allerede er godkendt efter ophavsretslovens § 

50, stk. 4, jf. ophavsretslovens §§ 13, 14 og 16b, som organisation, der kan 

indgå aftaler med aftalelicensvirkning.  

 

2. at det ansøgte område vedrører et stort antal værker og rettighedshavere, og det 

vurderes, at individuel klarering vil være forbundet med betydelige administrative 

byrder, og 

 

 



 

 

Side 3 

3. at Copydan Tekst & Node vurderes at have kapacitet til administrering af 

aftalelicensen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af 

aftalelicensordninger. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sabrina Højbjerg 

Fuldmægtig 

  

 

  


