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DEN GENERELLE POLITIK FOR FORENINGENS FORDELING AF VEDERLAG 

TIL RETTIGHEDSHAVERNE  
  

1. Copydan Tekst & Node har ingen formue, jf. vedtægternes § 7.1.  

  

2. Efter fradrag af forvaltningsomkostninger fordeles hele det til Copydan Tekst & Node 

indgåede vederlag til danske og udenlandske rettighedshavere.   

  

3. Der foretages så vidt muligt individuel fordeling til rettighedshaverne af de vederlag 

Copydan Tekst & Node opkræver som led i sin forvaltning af rettigheder. Fordelingen bør så 

vidt muligt afspejle den faktiske brug af rettighedshavernes værker inden for 

forvaltningsområderne, jf. vedtægternes § 7.  

  

4. Hovedreglen for vederlagsfordelingen mellem autor- og udgiversiden er en 50/50–deling af 

vederlagene. Denne fordelingsmodel blev vedtaget første gang ved stiftelsen af Copydan 

Tekst & Node (’Kopisektorerne’) i 1980.   

  

5. Individuel fordeling af vederlag til rettighedshaverne finder sted senest seks måneder efter 

det vederlagsår, hvor brugeren er blevet opkrævet betaling.  

  

6. Der udbetales ikke individuelle vederlag under 100 kr. Hvis det optjente vederlag til en 

individuel rettighedshaver ikke overstiger 100 kr. over en 3-årig periode, udbetales beløbet 

ikke. Ved anmodning fra den enkelte individuelle rettighedshaver kan beløb under 100 kr.  

udbetales.  

  

7. I det omfang det ikke er muligt for Copydan Tekst & Node at lokalisere rettighedshavere til 

et litterært værk, vil Copydan Tekst & Node gøre udvalgte oplysninger tilgængelige for 

offentligheden på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside, www.tekstognode.dk, i 

overensstemmelse med lov om kollektiv forvaltning af ophavsret § 16.  

  

8. Copydan Tekst & Node søger i videst muligt omfang at indgå repræsentations- og 

gensidighedsaftaler med udenlandske forvaltningsorganisationer, som kan medføre 

udveksling af mandater og vederlag, jf. vedtægternes § 6.  

  

9. Ufordelbare midler kan udbetales til Copydan Tekst & Nodes medlemsorganisationer, jf. 

politik for ufordelbare midler.  

  

10. Generalforsamlingen træffer beslutning om den generelle politik for fordeling af vederlag til 

rettighedshaverne, jf. lov om kollektiv forvaltning om ophavsret §6, stk. 5, pkt. 1.  
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ADDENDUM TIL DEN GENERELLE POLITIK FOR FORENINGENS  

FORDELING AF VEDERLAG TIL RETTIGHEDSHAVERNE 

 
På baggrund af den særlige situation, som er opstået som følge af Covid-19 pandemien, har 

generalforsamlingen truffet beslutning om, at hjemmesideejere, hvis primære virke er at give gratis 

onlineadgang til undervisningsmateriale (eller mod en symbolsk betaling), skal dele 7% af det 

vederlag, der opkræves på grundskoleområdet. 

 

Generalforsamlingens beslutning gælder udelukkende for fordelingen af vederlag, der kommer til 

udbetaling til rettighedshaverne i år 2022, for den kopiering der har fundet sted i skoleåret 

2020/2021. 
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