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Vilkår for brug af Creative Commons-licenser for KODA-medlemmer 

 

• Hvis du ønsker at bruge en Creative Commons-licens skal du læse nedenstående vilkår, 

udfylde side 2 (kan indtastes på skærmen), underskrive og indsende den til KODA. 

 

• Husk også at udfylde en Creative Commons licens på: www.creativecommons.dk 
 

Når man melder sig ind i KODA, afskærer man sig fra selv at råde over musikværker og dertil 

knyttet tekst, idet eneforvaltningen er overdraget til KODA. Uanset dette giver KODA som en 

forsøgsordning mulighed for, at medlemmet kan undergive musikværker en Creative Commons- 

licens til ikke-kommerciel brug og afarter af denne (men ikke andre Creative Commons-licenser) på 

følgende vilkår: 

 

1. ”Kommerciel brug” skal fortolkes i overensstemmelse med Creative Commons’ 

definition heraf. Efter Creative Commons’ retningslinier for ikke-kommerciel brug 

indebærer definitionen bl.a., at der ved kommerciel brug skal forstås enhver brug i DR, 

TV 2 Danmark og andre radio- og tv-stationer (medmindre der fx er tale om en non- 

profit baseret lokalradio uden reklameindhold), al anden brug på distributionskanaler 

med reklameindtægter samt enhver brug, der modsvares af betaling. 

 

2. Denne erklæring skal tiltrædes samtidigt af alle rettighedshavere til de i erklæringen 

nævnte værker. 

 

3. Medlemmet/medlemmerne accepterer, at KODA ikke kan garantere, at der i alle tilfælde 

vil blive opkrævet eller afregnet vederlag for kommerciel brug af de af denne erklæring 

omfattede værker, da det i praksis kan være særligt administrativt vanskeligt eller 

omkostningstungt at håndhæve rettigheder til værkerne, fordi de er undergivet en 

Creative Commons-licens. 

 

4. På samme måde kan KODA ikke garantere, at der ikke afregnes for brug, som er ikke- 

kommerciel. Dette skyldes, at det kan vise sig vanskeligt at foretage en tilstrækkelig 

præcis vurdering af, om en specifik udnyttelse skal betragtes som kommerciel eller ikke- 

kommerciel, og at det kan være for omkostningstungt at frasortere vederlag for brug, 

som er ikke-kommerciel. 

 

5. For god ordens skyld fremhæves det, at KODA af økonomiske årsager ikke på forhånd 

kan forpligte sig til at påtale og/eller retsforfølge brug, som sker i strid med Creative 

Commons-licensen. 

 

6. De samme forbehold som nævnt under punkt 3, 4 og 5 gælder for udnyttelse af værkerne 

i udlandet, idet KODA ikke kan forpligte sig til at holde de udenlandske 

forvaltningsselskaber orienteret om den begrænsning, der er i vores og dermed de 

udenlandske selskabers forvaltning af værkerne. 

 

7. Medlemmet/medlemmerne er bekendt med, at en Creative Commons-licens er 

evigtvarende. Det betyder, at KODA ikke på et senere tidspunkt vil kunne genoptage 

opkrævning af vederlag for ikke-kommerciel brug af de i denne erklæring omfattede 

værker, uanset dette måtte ønskes af medlemmet. En opsigelse af nærværende aftale har 

dermed ikke betydning i praksis. 

Udskriv 

http://www.creativecommons.dk/
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Udskriv 

Medlemmet/medlemmerne ønsker, at følgende værker kan omfattes af en Creative Commons-licens 

om ikke-kommerciel brug: 

 

Titel:    
 

Titel:    
 

Titel:    
 

 

Jeg accepterer ovenstående vilkår: 

 

Navn:    
 

Dato:    
 

KODA-medlemsnr:    
 

Medlemmets underskrift:    
 

 

Jeg accepterer ovenstående vilkår: 

 

Navn:    
 

Dato:    
 

KODA-medlemsnr:    
 

Medlemmets underskrift:    
 

 

Jeg accepterer ovenstående vilkår: 

 

Navn:    
 

Dato:    
 

KODA-medlemsnr:    
 

Medlemmets underskrift:    
 

 

Når du har tiltrådt og sendt disse vilkår til KODA, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø (email: 

repertoire@koda.dk), får du som KODA-medlem mulighed for at bruge Creative Commons-licenser til 

ikke-kommerciel brug for ovennævnte værker. Du skal derefter gå til www.creativecommons.dk, for at 

indgå en Creative Commons-licens til ikke-kommerciel brug (det betyder, at du skal vælge ”nej” til, 

om du vil tillade ”kommerciel brug”, når du indgår licensen). 
 

 

http://www.creativecommons.dk/

