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Vedrørende: Copydan Tekst & Nodes ansøgning om Naalakkersuisuts godkendel-

se, jf. § 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om 

ophavsret til at indgå tilslutningsaftale med aftalelicens virkning med Nunatta 

Atuagaateqarfia  

 

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har modtaget Copydan Tekst & Nodes 

ansøgning af 18. december 2020 til Naalakkersuisut om Naalakkersuisuts godkendelse i 

henhold til § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 i anordning nr. 1342 af 11. december 2019 om 

ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret med henblik på at kunne indgå tilslut-

ningsaftale med aftalelicensvirkning med Nunatta Atuagaateqarfia.  

 

Den egentlige aftale indgås mellem Nunatta Atuagaateqarfia og forvaltningsselskaberne 

Copydan Tekst & Node (i det følgende benævnt ”Tekst & Node”) og Visda. Tekst & No-

de klarerer rettigheder til gengivelse af tekst, mens Visda klarerer rettigheder til gengi-

velse af billeder, illustrationer m.v., jf. anordningens § 24a. Nærværende godkendelse 

omhandler derimod alene Tekst & Nodes ansøgning om godkendelse fra Naalakkersui-

sut til at indgå tilslutningsaftale om gengivelse af bogomslag med licensvirkning. Det 

fremgår i den forbindelse af anordningens § 50, stk. 4, at rettighedsorganisationer, som 

indgår aftaler om aftalelicens, skal godkendes af Naalakkersuisut til at indgå aftaler på 

nærmere angivne områder. 

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at godkendelsen omfatter autor- og udgiverret-

tigheder. 

 

Det fremgår desuden af sagens materiale, at aftalen træder i kraft på datoen, hvor både 

Naalakkersuisuts godkendelse om tekst efter anordningens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 

og Naalakkersuisuts godkendelse om gengivelse af kunstværker efter anordningens § 

50, stk. 4, jf. § 50, stk. 1, jf. § 24a forligger. 

 

Departementet kan i den forbindelse oplyse, at Naalakkersuisut har truffet følgende af-

gørelse: 

 

Copydan Tekst & Nodes anmodning om godkendelse, jf. anordningens § 50, stk. 4, jf. § 

50, stk. 2 til at indgå tilslutningsaftale om gengivelse af bogomslag med aftalelicensvirk-

ning inden for det område, der er beskrevet i aftalen mellem Copydan Tekst & Node, 

Nunatta Atuagaateqarfia og Visda om gengivelse af bogomslag, imødekommes. 

 

Godkendelsen gælder fra tidspunktet for Naalakkersuisuts godkendelse til 31. december 

2024. 
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Godkendelsen gælder alene for autor- og udgiverrettigheder. 

 

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

repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til de værker, som aftalens udnyt-

telsesområde omfatter og som anvendes i Grønland.  

 

Godkendelsen omfatter udelukkende den udnyttelse, der på nuværende tidspunkt er en 

del af parternes aftale. Hvis aftalen udvides, kræves godkendelse på ny, før aftalen kan 

få aftalelicensvirkning for disse nye udnyttelsesformer. 

 

Copydan Tekst & Node forpligter til på begæring at fremlægge alle oplysninger om or-

ganisationens forhold for Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke. 

 

Naalakkersuisut lægger til grund, at Copydan Tekst & Nodes virksomhed udøves inden 

for rammerne af den gældende lovgivning.  

 

Ved afgørelsen er der særligt lagt vægt på: 

 

-at Copydan Tekst & Node er en repræsentativ forvaltningsorganisation til forvaltning af 

rettigheder inden for det i aftalen nærmere definerede område, idet Copydan Tekst & 

Node repræsenterer den involverede rettighedshaverkategori og at væsentligt antal ret-

tighedshavere og allerede er godkendt som forhandlingsberettiget organisation efter 

anordningens § 50, stk. 4 til at indgå aftaler om tilgængeliggørelse og eksemplarfremstil-

ling af beskyttede værker. 

 

-at de involverede rettigheder er spredt på et stort antal forskellige rettighedshavere, og 

at det ikke er muligt på eneretsbasis uden uforholdsmæssige vanskeligheder at klarere 

disse rettigheder,  

 

-at det eksplicit fremgår af den mellem parterne indgåede aftale, at aftalen ønskes tillagt 

aftalelicensvirkning i forhold til udenforstående rettighedshavere, samt 

 

-at det eksplicit fremgår aftalen, at udenforstående rettighedshavere såvel som repræ-

senterede rettighedshavere har mulighed for at nedlægge individuelt forbud mod at blive 

omfattet af aftalelicensvirkningen.  

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

 

Marcus Dalro 

Juridisk chefkonsulent 

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke 

 


