
 

Indledning til årsrapport for 2016 for Copydan KulturPlus 

 

Vedlagt er årsrapporten for 2016 for Copydan KulturPlus 

Overordnet kan følgende fremhæves: 

 Færre penge til kunstnere og kulturproducenter 

 Forældet blankmedieordning årsag til nedgang i vederlag 

 Dom i sag mellem Nokia og Copydan KulturPlus 

 Administrative omkostninger 

 Forbedret transparens 

Færre penge til kunstnere og kulturproducenter 

Resultatet for 2016 blev et vederlag på 27,8 millioner kroner. Det er en nedgang i forhold til 2015, hvor 

vederlaget var 28,5 millioner kroner.  Vederlaget, der kommer fra salget af blanke kopimedier, kompen-

serer kunstnere og kulturproducenter for tab af rettighedskroner, når der sker lovlig privatkopiering af 

musik, tv og film. 

Forældet blankmedieordning årsag til nedgang i vederlag 

Ordningen blev etableret i 1992 og er ikke blevet moderniseret i takt med den teknologiske udvikling. Så-

ledes er mange af de medier, der i dag bruges til kopiering, ikke omfattet af den danske ordning. Derfor 

ser vi et årligt fald i vederlagsniveauet.  

Da ordningen blev etableret, var målet at skabe en ambitiøs ordning, der skulle indhente vederlag i stør-

relsesordenen 155 millioner kroner årligt (nutidskroner), men på grund af den forældede ordning har der 

ikke været den forventede udvikling i vederlaget. 

Regeringen har nedsat et udvalg, der arbejder på en modernisering af ordningen baseret på evidens om 

privatkopiering. En modernisering der bør tage højde for, at hvis private brugere kopierer meget, skal 

kompensationen tilpasses dette – og modsat skal kompensationen være mindre, hvis privatkopieringen 

er lille. Udvalget er i skrivende stund endnu ikke kommet med sin anbefaling. 

Dom i sag mellem Nokia og Copydan KulturPlus 

Landsretten afsagde i oktober 2016 dom i en sag mellem Microsoft/Nokia og Copydan KulturPlus om 

kompensation til kunstnere og producenter for salg af hukommelseskort til mobiltelefoner. Dommen faldt 

ud til Copydan KulturPlus’ side, og Nokia blev idømt at betale 20,2 millioner kroner (plus renter og sags-

omkostninger). Nokia ankede dommen, og beløbet optræder derfor som en hensættelse, indtil Højesteret 

har afsagt sin dom i september måned 2017.  

Omkostninger 

Forvaltningsomkostningerne i Copydan Kultur Plus er steget fra 2015 til 2016. De øgede omkostninger 

vedrører især ekstern assistance til arbejdet med omlægning af ordningen og udgifter i forbindelse med 

retssagen mod Nokia. Da det samlede vederlag samtidig er faldet, betyder det, at det samlede admini-

strationsniveau er steget fra 12,1 procent i 2015 til 19,6 procent i 2016. 

Forbedret transparens 

Der er som noget nyt medtaget en række oplysninger og specifikationer om fx fordelingen af vederlagene 

mellem medlemsorganisationerne for at øge transparensen. Tilsvarende er sket hos medlemsorganisatio-

nerne i deres årsrapporter. Rapporterne udgør samlet en redegørelse for pengestrømmene i det kollek-

tive system fra brugere til rettighedshavere i henhold til den såkaldte CRM-lov, som er udmøntningen af 

EU-direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret (collective management of copyright), som sikrer ens 

regler i hele EU. 

 

Copydan KulturPlus er en non-profit forening som sikrer, at der bliver afregnet vederlag til kunstnere og kulturprodu-

center, når der sælges blanke kopimedier i forretningerne. Pengene fra ordningen kompenserer kunstnere og kultur-

producenter for tabene ved lovlig privatkopiering af musik, tv og film. Copydan KulturPlus er et af de seks selvstæn-

dige Copydan-rettighedsselskaber, som alle arbejder for ’Kunst, Viden og Underholdning’. Copydan KulturPlus er ejet 

af over 30 forskellige rettighedsorganisationer fra kulturindustrien i Danmark. 


























































