
 

Copydan Verdens TV håndterer kunstneres og kulturproducenters ophavsrettigheder i forbindelse med 
distribution af danske og udenlandske tv- og radiokanaler. Foreningen giver bl.a. adgang til langt over 
100 tv-kanaler fra hele verden - herunder de svenske, tyske og norske nabolandskanaler. Verdens TV er 
med til at sætte fokus på nabolandskanalerne og det værdifulde tv-vindue, som de udgør, til viden, kultur 

og sprog i landene omkring os. Herudover håndterer Verdens TV en række digitale tv-tjenester som fx 
StartForfra, der giver danskerne nemmere og mere fleksibel adgang til tv-indhold. 

 

Indledning til årsrapport for 2016 for Copydan Verdens TV 
 

 

Vedlagt er årsrapporten for 2016 for Copydan Verdens TV.  

 

Overordnet kan følgende fremhæves 

 Flere penge til dansk indhold  

 Vederlaget for ophavsrettigheder til digitale tjenester steg  

 Vederlaget for ophavsrettigheder til distribution (retransmission) stagnerede  

 Uændret administrationsprocent på 3 %  

 Forbedret transparens  

 
Flere penge til dansk indhold  

Skuespillere, filmproducenter, instruktører, musikselskaber, dramatikere, tv-producenter, mu-

sikere, musikforlag, komponister, tv-stationer, journalister, fotografer og mange andre kunst-

nere og kulturproducenter fik i 2016 i regi af Copydan Verdens TV øget betalingen for deres 

ophavsrettigheder og fik således et vederlag på i alt 1,1 mia. kr. I 2015 var tallet 1,0 mia. kr.  

 

Tv-distributørerne, som sælger tv-pakker og digitale tjenester, leverede mere indhold, som 

blev brugt af flere personer, og de betalte derfor ca. 10 % mere i 2016 end i 2015. Der kom 

herved ca. 10 % flere penge til dansk indhold. Stigningen skyldes primært, at digitale tjenester 

bruges mere og mere.  

 

Vederlaget for ophavsrettigheder til digitale tjenester steg  

Danskernes medievaner er under forandring og bevæger sig mere og mere i digital retning. 

Indholdet på tv skal kunne ses på bærbar, tablet og smartphone – uafhængigt af tid og sted – 

og denne forbedring af brugeroplevelsen arbejder distributørerne kontinuerligt på at udvikle. 

Ændringen indebærer en øget udbredelse af digitale tjenester, og derved en stigning i vederla-

get for ophavsrettigheder til digitale tjenester. En stigning, vi også forventer at se i 2017. 

 

Vederlaget for ophavsrettigheder til distribution (retransmission) stagnerede  

I mange år er antallet af tv-kanaler pr. dansk husstand steget år for år. Nye tv-kanaler er ble-

vet lanceret løbende. Denne udvikling er nu ændret, så antallet af tv-kanaler pr. husstand fal-

der. Tilsvarende er der i mange år kommet flere og flere husstande med betalings-tv - i dag er 

det ca. 90 % af husstandene som har betalings-tv - men denne stigning har været stagne-

rende i de seneste år. De ændrede medievaner betyder en stagnation i vederlaget for ophavs-

rettigheder til distribution. I 2017 forventes et faldende vederlag.  

 

Administrationsprocent på 3 %  

Omkostningerne i Copydan Verdens TV til at administrere ordningen udgjorde i 2016 ca. 3 %, 

hvilket var samme niveau som i 2015. 

 

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 medlemsorganisationerne i deres årsrapporter. Rapporterne udgør samlet en redegørelse 

for pengestrømmene i det kollektive 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. 




























































