
Det handler om 
dine kontrakter
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Hold fast i  
dine rettigheder.

De arbejder  
for dig... 
... og sikrer, at du får betaling i takt med, at dine  
værker bliver vist på tv, i undervisningen og  
fx i digitale arkivtjenester. 
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Rettigheder er penge værd 
Som rettighedshaver i Danmark vil du ofte få en løn, som er lavere end i de 
lande, vi normalt sammenligner os med. Til gengæld bevarer du en række 
rettigheder, der sikrer dig retten til vederlag. Det står i ophavsretsloven, 
at du har ret til vederlag, når dine værker bliver brugt sekundært.  Ofte vil 
producenten have en generel rettighedsoverdragelse, så sørg for, at dine 
rettigheder til vederlag er indskrevet i din kontrakt.

BEVAR DINE RETTIGHEDER = RET TIL VEDERLAG

Vederlaget er en betaling for visningen af dine værker ud over den 
almindelige aftale, som du allerede har fået betaling for. Sekundær brug er 
eksempelvis, når tv-distributørerne sender dit tv-indhold ud til deres kunder, 
når der spoles i tv-programmerne, eller når dine film eller tv-serier vises i 
undervisningen. Eller igen, når DR stiller dine værker digitalt til rådighed for 
danskerne i et tv-arkiv.

1 2PRIMÆR BRUG
– Royalties ved videresalg
– Biografvisning

SEKUNDÆR BRUG
– Retransmission
– Brug i undervisningen
– Digitalt tv-arkiv
– SVOD
– Website
– mv.
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Copydan arbejder for  
FAF’s medlemmer 
Copydan er et vigtigt fællesskab. Det er en non-profit-forening, som blev 
stiftet af kunstnere og rettighedshavere som FAF for mere end 40 år 
siden. Med tiden er der kommet flere selvstændige Copydan-foreninger 
til, som dækker hver deres felt. Gennem alle årene har FAF fulgt Copydan-
foreningernes arbejde tæt og er i hyppig dialog med kollegerne fra Danske 
Dramatikere, Danske Filminstruktører, DFF, Danske Scenografer, Dansk 
Journalistforbund m.fl.

Copydan indgår aftaler – fotografen får vederlag
FAF har givet Copydan-foreningerne mandat til at administrere rettighederne  
til den sekundære brug. Det samme har producenterne og de øvrige 
kunstnergrupper. På side 6 kan du se, hvordan en forening som Copydan 
Verdens TV bruger FAF’s mandater til at sikre aftaler og sidenhen vederlag til 
filmfotograferne.

– Stiftet og styret af rettighedshaverne
– Non-profit
– Godkendt af Kulturministeriet
– Mandat fra FAF til at lave aftaler om sekundær brug.

Kort om Copydan-foreningerne
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6 Copydan-foreninger

COPYDAN VERDENS TV
Foreningen håndterer rettigheder i forbindelse med 
distribution af danske og udenlandske tv- og radiokanaler. 

COPYDAN AVU-MEDIER
Foreningen håndterer brugen af tv-udsendelser og film i 
undervisningen og formidling på museer og biblioteker.

COPYDAN KULTURPLUS
Foreningen håndterer vederlag i forbindelse med brugen af 
blanke kopimedier. 

COPYDAN ARKIV
Foreningen håndterer rettighederne i forbindelse med 
genanvendelse af tv-udsendelser på DR’s platforme. 

COPYDAN TEKST & NODE
Foreningen håndterer kopiering af tekster og noder i 
undervisningen, det offentlige og i virksomheder.

VISDA
Foreningen håndterer brugen af billeder, billedlicenser og 
følgeret.
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Vederlagets størrelse afhænger af, hvor meget dine værker er blevet vist.    

På Rettighedssystem.dk er alle dine film og tv-udsendelser registreret. Når 
du har godkendt registreringerne, modtager du et vederlag, der svarer til 
visningen af dine værker. 

En mindre del af Copydan-midlerne kan ikke spores tilbage 
til de oprindelige rettighedshavere og deres efterkommere. 
De midler bliver, sammen med en mindre procentdel af 
Verdens TV-midlerne, uddelt via den såkaldte SKU-fond, 
som FAF har dannet i samarbejde med DFF. Fonden støtter 
formål, der kommer film- og tv-fotograferne til gode. 

På FAF’s hjemmeside www.filmtv.dk  kan du læse om, 
hvordan du kan søge økonomisk støtte til dit projekt. 

SKU- 
fonden

TV-SEEREVederlagets størrelse
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COPYDAN  
VERDENS TV

TV-DISTRIBUTØRER OG 
PRIVATE VIRKSOMHEDER

FAF + ANDRE  
MEDLEMSORGANISATIONER

Vederlag

Vederlag Vederlag Vederlag Vederlag Vederlag

Aftaler

Mandat

TV-SEERE

RETTIGHEDSHAVERE

Vederlag
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På med paragrafferne

Din kontrakt afspejler dine rettigheder, og din ret til vederlag fra Copydan- 
foreningerne. Derfor skal du huske de paragraffer, der sikrer dig bedst muligt. 
FAF anbefaler, at du inkluderer dem alle i dine kontrakter. 

Undervisningsbrug 

Sikrer dig vederlag, 
når dine værker 
bruges af kommu-
ner, universiteter 
og øvrige uddan-
nelsesinstitutioner 
i forbindelse med 
undervisningen.

Handicappede

Sikrer dig vederlag, når forskel lige institu -
tioner bruger dine værker til fordel for 
blinde, ordblinde og synshandicappede mv. 

Arkiv og digitale tjenester

Sikrer dig vederlag, når 
dine værker stilles til 
rådighed digitalt eller  
som genudsendelse  
– enten on demand eller 
på nichekanalerne.17  

STK. 4

13
30A§

§

§
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Aftalelicens

Alle bestemmelserne er 
aftalelicensbestemmelser, 
som er grundlaget for, at 
Copydan-foreningerne 
nemt kan indgå aftaler om 
brug af bl.a. dine værker 
– og således sikre dine 
værker en rimelig betaling.  
§ 50,2 handler om even-
tuelle nye, fremtidige 
områder.

Retransmission m.v. 

Sikrer dig vederlag, når 
dine værker fx via kabel 
bruges som en del af en 
tv-tjeneste. Inkluderer 
også nye digitale 
tjenester som StartForfra, 
Sidste Døgn, Stacking, 
N-PVR mv.

Privatkopiering

Sikrer et vederlag, når private kopierer 
ophavsretsligt materiale på blanke medier som 
cd’er, dvd’er, usb-stik og hukommelseskort.

35

39

50,2 

§

§
§
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Husk disse  
formuleringer, 
når du indgår  
en kontrakt
Formuleringerne sikrer dine rettigheder inden for 
områder som retransmission, nye streamingtjenester, 
retten til kreditering, brugen af framegrabs og 
fremtidige brugsscenarier. FAF og Create Denmark 
arbejder hele tiden på, at forbedre Copydan-forbeholdet, 
så spørg altid FAF, før du underskriver en kontrakt,  
så du har den nyeste tekst. 
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Rettighedshaveren krediteres altid med navn og funktion. 

Forklaring   Krediteringen er rettighedshaverens visitkort. 

Producenten anerkender filmfotografen som co-author 
(medophavsmand) i henhold til dansk ophavsretslov.

Forklaring   Lad os sammen holde fast i den stærke position, fotograferne 
har i dag. Formuleringen sikrer den anerkendelse, vores arbejde fortjener. 

Filmfotografen bevarer retten til vederlag i henhold til ophavsretslovens 
§ 13, § 17, stk. 4, § 30 a, § 35, § 39 og § 50, stk. 2 samt tilsvarende 
nationale, udenlandske eller internationale bestemmelser, herunder 
regler og vederlagsordninger, der senere måtte supplere eller afløse 
disse bestemmelser, uanset om brugen sker i Danmark eller i andre 
lande. Omfattet er også primær udnyttelse (tv-visning og video on 
demand) foretaget af en tv-distributør.

Forklaring   Her er det såkaldte Copydan-forbehold. Formuleringerne i afsnit 
3 og 4 dækker de kendte brugsformer der er i dag og dem, der er under 
udvikling. Med disse to bestemmelser i din kontrakt er du sikret kontrol over 
rettighederne og dine værker. Både nu og i fremtiden.

1

2

3
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Rettighedshaveren bevarer tilsvarende retten til vederlag i henhold 
til andre kollektive vederlagsordninger der administreres af 
Copydan eller andre danske eller udenlandske organisationer, 
der administrerer kollektive vederlagsordninger, hvad enten 
vederlagsordningen findes i dag eller fremkommer i fremtiden, og 
hvad enten der er tale om en dansk, udenlandsk eller international 
vederlagsordning. Dette forbehold omfatter, men er ikke begrænset 
til, TV til danskere i udlandet, TV til søfarende, TV til Forsvar og Film i 
skolen.

Forklaring   Se punkt 3

Forbeholdene ovenfor kan gøres gældende mod tredjemand og 
inkluderer situationer, hvor gengivelsen af produktioner involverer 
tredjemand, uanset tredjemands involvering sker på vegne af et 
radio- eller tv-foretagende, såfremt der er tale om et samlet udbud 
af audio-visuelt indhold (fx en tv-pakke). Det samme gælder hvor der 
er tale om gengivelse af streamingtjenester, hvor tredjemand har 
kundeforholdet til brugerne.

Forklaring   I en ny medievirkelighed er det godt med en bestemmelse, der 
sikrer, at du modtager vederlag uanset, hvor brugen foregår, og hvem der 
forhandler rettighederne. 

4

5
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7

8

6 SVOD: Vederlag for tilgængeliggørelse på abonnementsbaserede video 
on demand tjenester aftales særskilt med FAF (eller en af forbundet 
udpeget repræsentant). 

Forklaring   Vores produktioner vises vidt omkring – også på de helt nye 
streamingtjenester. Denne bestemmelse sikrer, at du ikke har overdraget 
rettighederne og retten til vederlag, hvis din produktion vises på fx Netflix 
eller på andre streamingtjenester. Denne bestemmelse er vigtig at være 
opmærksom på, hvis markedet for streamingtjenester udvikler sig.

Klip og framegrabs: Brug af klip og framegrabs i andre sammenhænge 
end markedsføring (fx trailers), herunder salg af klip til udnyttelse hos 
tredjemand fx i reklamemæssige sammenhænge, kræver  
sam tykke fra og betaling til rettighedshaveren.  

Forklaring   Man ser fx i stigende grad framegrabs fra filmfotografens 
arbejde blive brugt som stillbilleder. Dermed bliver du pålagt en ny 
funktion, som tidligere var dækket af andre faggrupper. Og det skal du 
have betaling for.  

Øvrige udnyttelser: Alle rettigheder til i dag kendte eller fremtidige 
udnyttelsesformer, som ikke i medfør af nærværende aftale er 
erhvervet af producenten, tilhører rettighedshaveren. 

Forklaring   Sikrer fremtiden. Det er svært at forudsige alle brugsscenarier, 
men dette afsnit sikrer dig mod fremtidig udnyttelse uden for aftalerne.
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Gode råd om nye kontrakter

Husk dine rettigheder

Lad dig ikke friste af et stort 

honorar mod at give afkald på 

dine rettigheder. Det  

kan i sidste ende være rigtig 

mange penge, du siger  

farvel til. 

Husk dine rettigheder

Lad dig ikke friste af et stort 

honorar mod at give afkald på 

dine rettigheder. Det  

kan i sidste ende være rigtig 

mange penge, du siger  

farvel til. 

Husk dine rettigheder
Lad dig ikke friste af et stort honorar mod at give afkald  på dine rettigheder. Det kan  i sidste ende være rigtig mange penge, du siger  farvel til. 

Copydan-forbeholdet  
er et must

Udviklingen går stærkt i 
disse år. Ny teknologi ændrer 
den måde, dine værker kan 
vises på. Men med Copydan-
forbeholdet indskrevet i 
kontrakten er du berettiget til 
vederlag i en ny digitaliseret 
film- og tv-branche.

Send din kontrakt til FAF

Send altid din kontrakt til 

FAF, før du underskriver. FAF 

følger udviklingen og arbejder 

hele tiden på at sikre, at din 

kontrakt er up to date med  

nye standardformuleringer, 

når udviklingen kræver det. 

Send din kontrakt til  

FAF@filmtv.dk

Få det på skrift

Sørg altid for, enten via en 
kontrakt eller anden skriftlig 
dokumentation, at sikre dine 
rettigheder.
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Dine rettigheder i fremtiden

Det kan være svært at forestille sig, hvordan medieforbruget ser ud om bare  
5 år. FAF arbejder kontinuerligt for at sikre dig betaling i dette nye medie-
landskab i takt med, at nye brugsformer dukker op. Det sker gennem sam-
arbejdet i Copydan-foreningerne og i Create Denmark samt gennem dialog 
med de øvrige kunstnersammenslutninger. 

Du bakker bedst muligt op om dette arbejde ved at passe på dine rettigheder 
og ved at sikre, at du og FAF krediteres. Både for at sikre dig selv bedst muligt 
og for at sikre sammenholdet i vores branche. 

SVOD: Abonnementsbaserede tjenester, som giver adgang til en samling 
tv-serier – fx ViaPlay, HBO eller Netflix. 

Retransmission: ”Genudsendelse.” Du har ret til vederlag, når dit program 
fx via kabel bliver vist i en tv-pakke rundt omkring i fx danske hjem. 
Vederlaget går via Copydan-systemet tilbage til rettighedshavere som dig. 

On Demand: Muligheden for, at brugeren kan se et tv-program eller film,  
hvornår de vil. 

Digitale tjenester: Digitale tjenester gør det muligt for brugeren at se tv 
mere fleksibelt. Men det betyder samtidig potentielt flere visninger af dine 
værker – og dermed større vederlag til dig. Det drejer sig om tjenester som fx:

-   StartForfra: Genstart et program, mens det stadig kører,  
og se det fra start 

-  Sidste Døgn: Se de sidste 48 timers programmer igen

-  Sidste Uge: Se den forløbne uges programmer igen

-  Stacking: Se tidligere eller nye sæsoner samlet – af en hel tv-serie

-   N-PVR: Tilgå dit eget digitale tv-arkiv med programmer og film,  
du har gemt i skyen. 

Ordliste



Faglig organisation for freelancere og ansatte i produktion af 
spillefilm, seriefiktion, tv, kort- og dokumentarfilm, animation, 
computerspil og multimedier.

www.filmtv.dk
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