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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. For at danske udgivere kan modtage vederlag fra Copydan Tekst & Node, må dette vederlag 

maksimalt udgøre 80 pct. af udgiverens samlede indtægter det seneste år; dette svarer til, at 

vederlaget fra Copydan Tekst & Node maksimalt må udgøre 4 gange så meget som de øvrige 

indtægter. Overskrider vederlaget fra Copydan Tekst & Node denne 80 pct.-grænse, 

reduceres udgiverens krav på vederlag det pågældende år med en procentsats svarende til, 

at vederlaget fra Tekst & Node udgør 4 gange så meget som de øvrige indtægter. 

 

Ved samlede indtægter forstås indtægter (bruttoomsætning), der vedrører 

udvikling/udarbejdelse, udgivelse, kopiering eller anden ophavsretligt relevant udnyttelse af 

litterære værker og noder, jf. ophavsretsloven, i form af: 

•  Salg af litterære værker og noder. 

•  Licens- og abonnementsindtægter for licenser og abonnementer, der giver adgang 

til litterære værker og/eller noder. 

•  Medlemskontingenter, hvor man som en del af medlemskabet får adgang til 

litterære værker og/eller noder. 

• Reklameindtægter og sponsorater i tilknytning til salg og/eller distribution af 

litterære værker og/eller noder. 

• Specifikke tilskud til udvikling, udgivelse m.v. af litterære værker og/eller noder i 

form af fx fondsmidler eller offentlig støtte. 

• Vederlag fra Copydan Tekst & Node 

• Indtægter for sekundær udnyttelse af litterære værker og noder fra andre kollektive 

forvaltningsorganisationer. 

 

 



    
 

Udtrykket ”øvrige indtægter” betyder ”samlede indtægter” minus kopieringsvederlag fra 

Copydan Tekst & Node. 

 

En ”udgiver” er en rettighedshaver, der er registreret som en selvstændig udgiver hos 

Copydan Tekst & Node. 

 

Administrativt foretager Copydan Tekst & Node en screening af kopieringsvederlagets andel 

af udbetalingen: 

i. Danske udgivere, der står til at skulle have udbetalt mere end 100.000 kroner, 

kan blive bedt om at indsende en revisorpåtegnet opgørelse over de øvrige 

indtægter det foregående år. Øvrige indtægter består af de samlede indtægter 

minus kopieringsvederlag fra Copydan Tekst & Node. 

ii. Danske udgivere, der står til at skulle have udbetalt under 100.000, kan blive 

bedt om at indsende en tro- og loveerklæring sammen med en opgørelse over 

deres de øvrige indtægter det foregående år. Øvrige indtægter består af de 

samlede indtægter minus kopieringsvederlag fra Copydan Tekst & Node.  

 

Kriteriet for, hvilke udgivere der bliver bedt om at indsende en erklæring, er dels stikprøve, 

dels konkret vurdering. Danske udgivere, der ikke senest den 15. maj har fremsendt den  

ønskede dokumentation efter anmodning fra Copydan Tekst & Node, mister retten til  

vederlag i det pågældende år. 

 

Princippet om at vederlaget maksimalt må udgøre 80 pct. af udgiverens samlede indtægter 

gælder ikke udenlandske udgivere.  

 

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

det vederlagsår, hvor brugeren er blevet opkrævet betaling.   

   

7. 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.   

   

8. 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.   

   

9. 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.   

   

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

politik for ufordelbare midler.   

 

11. 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. 


