
 

 

 
Dok nr. 17/01600-4 

 

Copydan- huset 

Bryggervangen 8 

2100 København Ø 

24. oktober  2017 

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

4, jf. § 50, stk. 2 

 

Den 3. maj 2017 fremsendte Copydan Tekst & Node en anmodning om at blive godkendt 

som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning på det område, der er 

beskrevet i en aftale mellem Danskernes Digitale Bibliotek (herefter DDB), Copydan 

Tekst & Node og VISDA om digital anvendelse af ophavsretligt beskyttede bogomslag.  

 

Aftalen mellem DDB, Copydan Tekst & Node og VISDA giver de kommunale biblioteker 

mulighed for at kunne foretage eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af 

bogomslag på digitale platforme. Aftalen er blevet forhandlet med DDB på vegne af de 

kommunale biblioteker.  

 

Aftalen giver mulighed for: 

1. at gengive bogomslag som almindelig bestandsoplysning på bibliotekernes 

hjemmesider samt på fællestjenester digitalt; 

2. at gengive bogomslag i forbindelse med deres præsentation af bestemte genrer 

og/eller forfattere/temaer mv. på bibliotekernes og fællestjenesternes 

hjemmesider; 

3. at gengive bogomslag på bibliotekets egne digitale platforme, herunder 

storskærme, digitale fotorammer, interaktive gulve og lofter o.l. og på 

biblioteksbrugernes mobile platforme, hvis gengivelsen svarer til gengivelsen på 

bibliotekets hjemmeside; 

4. at gengive bogomslag på bibliotekernes egne undersektioner på de sociale 

medier, som fremgår af Aftalens bilag 1 (facebook, instagram, snapchat, 

YouTube og Twitter). 

 

Copydan Tekst & Node har anmodet om godkendelse fra godkendelsestidspunktet og 

længst muligt frem i tid. 

 

 

 

 

 



 

 

Side 2 

Afgørelse 

 

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

inden for det område, der er beskrevet i aftalen om gengivelse af bogomslag, der er 

indgået i maj 2017 mellem DDB, Copydan Tekst & Node og VISDA.  

 

Godkendelsen løber fra 24. oktober 2017 til og med den 31. december 2020 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,  
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3. at de af aftalen omfattede udnyttelsesmuligheder ikke kan aftaledækkes i 

eksisterende fuldmagter, 

 

4. at en aftalelicensbaseret løsning vil betyde mere sikkerhed omkring 

rettighedsklareringen, da der kan være usikkerhed omkring rettighederne til 

bogomslag, og hvorvidt disse de facto er overdraget til forlagene på de enkelte 

udgivelser, og 

 

5. 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 

  

 


