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Vilkårene omfatter al musik, der er indspillet med 
henblik på den almene offentlighed.      
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Vilkår om brug  
af musik til læring

På baggrund af en tilsvarende udvikling i Norge, har 
norske institutioner i en årrække der kunnet indgå en af-
tale om brug af musik i undervisningen. For også at give 
danske institutioner mulighed for digital brug af musik 
har AVU-medier, som gennem sine medlemsorganisa-
tioner er repræsentativ i forhold til musik, foretaget en 

undersøgelse af brugen af musik til læring i Danmark 
gennem eksemplarfremstilling, optagelser af fremfør-
elser, sammenstilling af musik og deling på interne 
og eksterne platforme. Ud fra dette har AVU-medier 
udarbejdet disse Vilkår (licensmodel), der passer til den 
konstaterede brug. Således giver en tiltrædelse af disse 

Disse vilkår om brug af musik til læring (”Vilkår”) indgås 
mellem Copydan AVU-medier, CVR-nr. 27798349, 
(”AVU-medier”), som er en non-profit forening, der 
administrerer og håndterer ophavsrettigheder i 

forbindelse med brug af beskyttede værker til læring og 
den kommune eller den individuelle institution, som til-
slutter sig gennem at acceptere disse Vilkår elektronisk 
(samlet benævnt ”Parterne”).

AVU-medier giver gennem den almindelige AVU-medier aftale (”TVIS-aftalen”), bl.a. adgang til brug af  
lydværker i læring gennem udsendelser optaget fra radio. 
På baggrund af den teknologiske udvikling er det dog de senere år blevet muligt at bruge musik til læring på nye 
måder, særligt gennem digital kopiering (”eksemplarfremstilling”), herunder fx muligheden for at bruge musik i 
præsentationer eller at optage elevers egne fremførelser, blandt andet gennem smartphones. 
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Vilkår de omfattede institutioner nye muligheder for at 
bruge musik til læring, og sikrer en rettighedsmæssig 
håndtering af en brug som for mange skolers vedkom-
mende allerede sker, som en del af et moderne digitalt 
læringstilbud.

Formålet med Vilkårene er at sikre en retmæssig brug 
af musik til læring fremadrettet. På den baggrund vil 

en accept af Vilkårene for kommuner eller institutioner 
sikre en klarering af den beskrevne brug af musik til læ-
ring, herunder for tiden frem til tilslutningen til Vilkårene.

Vilkårene omfatter al musik, der er indspillet med hen-
blik på den almene offentlighed.

Omfattede institutioner

Omfattede brugshandlinger

1.1/  Såfremt en kommune tilslutter sig disse Vilkår, 
finder mulighederne efter Vilkårene direkte anven-
delse på kommunens folkeskoler, ungdomsskoler, 
SFO’er, fritidshjem, fritidsklubber, herunder fritids-
hjem og fritidsklubber med driftsoverenskomst 
med kommunen, samt voksenuddannelsescentre 
og specialundervisningsinstitutioner for voksne 
(der formidler læring på grundskoleniveau, dvs.  
0.-10. klasse) og som har en TVIS-aftale 
(”Institution” og ”Institutioner”).

1.2/  Såfremt en kommune ikke vælger at tilslutte sig 
Vilkårene, kan de i pkt. 1.1. omfattede Institutioner 
tilslutte sig disse Vilkår på individuel basis.

1.3/  Andre uddannelses-/undervisningsinstitutioner 
end de ovenfor nævnte kan ligeledes tilslutte 
sig Vilkårene på individuel basis, idet særlige 
vilkår og vederlag kan aftales efter de konkrete 
omstændigheder.

2.1/  Vilkårene giver de omfattede Institutioner tilladelse 
til i læringsøjemed at fremstille eksemplarer af 
musik, herunder foretage optagelser af elevers 
og lærers egne fremførelser af musik indenfor og 
udenfor bestemmelsen i ophavsretslovens § 13, 
samt at gøre brug af disse eksemplarer og opta-
gelser.  
Vilkårene omfatter både hele musikstykker og 
uddrag af musikstykker, ligesom Vilkårene giver 
mulighed for, at musikstykker og uddrag af musik-
stykker kan sammenstilles, herunder med værker 
omfattet af Institutionens TVIS-aftale, så længe 
dette ikke foregår på en krænkende måde, jf. op-
havsretslovens § 3.

2.2/  Tilladelsen indebærer at eksemplarer, optagelser 
og sammenstillet musik jf. pkt. 2.1. kan:
–  tilgængeliggøres på de omfattede Institutioners

egne interne, lukkede netværk
–  spredes (fysisk) eller overføres (digitalt) til an-

satte, der formidler læring på Institutionen, og
elever mv.

–  overføres digitalt til et lyd- og/eller billedbæ-
rende medium (fx til skærm, lærred, elektronisk
tavle, håndholdte enheder og lignende)

–  fremføres for en tilstedeværende personkreds
bestående af elever, lærere, andet personale,
forældre osv. (for arrangementer der ikke sker i
læringssammenhæng, er det en forudsætning,
at der er indgået aftale om brug af musik på
skoler og uddannelser med Koda/Gramex jf. pkt.
2.5)

–  bruges i forbindelse med fremlæggelser eller
præsentationer, herunder via online video kom-
munikation (fx Microsoft Teams, Zoom, Google
Hangout og Google Meet) (for arrangementer
der ikke sker i læringssammenhæng, er det en
forudsætning, at der er indgået aftale om brug
af musik på skoler og uddannelser med Koda/
Gramex jf. pkt. 2.5).

2.3/  Disse Vilkår giver ikke tilladelse til at fremstille 
mere end 35 fysiske eksemplarer af en og samme 
produktion.
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2.4/  Vilkårene giver endvidere tilladelse til, at opta-
gelser og sammenstillede værker jf. pkt. 2.1 kan 
uploades på onlineindholdsdelingstjenester.  
Tilladelsen omfatter udelukkende selve upload-
handlingen til onlineindholdsdelingstjenester, idet 
samtykket til den tilrådighedsstillelse mv., som on-
lineindholdsdelingstjenester foretager forudsæt-
tes klareret gennem aftaler mellem de relevante 
rettighedshavere og onlineindholdsdelingstjene-
ster. Tilladelsen efter dette punkt garanterer ikke, 
at uploads altid vil være tilgængelige, fx i tilfælde 
hvor individuelle rettighedshavere har blokeret 
adgang til brug af deres værker overfor en on-
line-indholdsdelingstjeneste. Tilladelsen efter dette 
punkt giver ikke mulighed for, at de omfattede 
Institutioner, herunder lærere og elever, oppebæ-
rer betaling fx for reklamer i forbindelse med det 
uploadede materiale, eller at der knyttes reklamer 
til indholdet i øvrigt.

2.5/  Tilladelsen efter disse Vilkår omfatter ikke 
den brug af Koda- og Gramex-rettigheder, 
der er indeholdt i disse organisationers afta-
ler om brug af musik på skoler og uddannel-
ser (Baggrundsmusik, Koncerter, Fester mv., 
Filmforevisning).

2.6/  Tilladelsen efter disse Vilkår gælder ikke ny musik 
sat til en eksisterende tekst, oversættelser af ori-
ginaltekst til et andet sprog, gendigtning, eller ny 
tekst sat til eksisterende musik, medmindre der er 
indhentet den nødvendige selvstændige tilladelse 
hertil fra de relevante rettighedshavere (fx kompo-
nist, tekstforfatter og musikforlag).

2.7/  Det gælder generelt, at kilden til musik der bruges 
efter disse Vilkår skal være retmæssig. 

Accept af Vilkårene og vederlagsbetaling
3.1/  Såfremt en kommune tilslutter sig Vilkårene, opnår 

samtlige Institutioner jf. pkt. 1.1. i kommunen 
adgang til udnyttelse af musik til læring under de i 
Vilkårene angivne betingelser. 

3.2/  For den omfattede udnyttelse efter Vilkårenes pkt. 
2, betales pr. elev1 1,15 kr. pr. måned. 

3.3/  I det tilfælde, at en kommune ikke vælger at til-
slutte sig Vilkårene, kan Institutionerne tilslutte sig 
Vilkårene på individuel basis, jf. pkt. 1.2. For disse 
Institutioner betales for den omfattede udnyttelse 
efter Vilkårenes pkt. 2, pr. elev 1,28 kr. pr. måned.

3.4/  Alle beløb er anført i 2022-priser og reguleres 
årligt på grundlag af det foregående års lønindeks 
for den private sektor for 3. kvartal (ikke-sæson-
korrigeret). Vederlaget er angivet ekskl. evt. moms 
og er p.t. momsfri (ved evt. momspligt, vil vederla-
gene blive tillagt moms). Vederlag betales til AVU-
medier forud for et helt år og forfalder til betaling 
den 15. januar i året. I det år hvor en kommune 
eller en Institution tilslutter sig Vilkårene betales, 

der et forholdsmæssigt vederlag forud for resten 
af året, som forfalder til betaling den 15. i den 
efterfølgende måned fra accepten af Vilkårene.

3.5/  Vederlag beregnes på baggrund af elevtallet pr. 5. 
september det foregående år som skæringsdato 
(ved meddelelse til kommunen eller Institutionen 
kan skæringsdatoen ændres af AVU-medier). AVU-
medier anvender det senest indberettede elevtal. 
Såfremt AVU-medier bliver bekendt med, at afreg-
ning er sket på baggrund af for lav indberetning, er 
AVU-medier berettiget til at få oplyst det korrekte 
antal elever samt efterfakturere for udestående 
elever.

3.6/  For så vidt angår Institutioner, fx SFO’er eller 
fritidsklubber, hvor der er indskrevet elever fra for-
skellige skoler, forudsætter brugen efter Vilkårenes 
pkt. 2 i disse Institutioner, at samtlige elever er 
dækket gennem deres skole/kommunen. Såfremt 
dette ikke er tilfældet, vil Institutionen skulle til-
slutte sig disse Vilkår individuelt og betale for de 
elever, der ikke er dækket.

1 Vederlaget pr. elev dækker de Institutioner, der omfattes af pkt. 1.1, som den pågældende elev er tilknyttet.
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5.1/  Vilkårene træder i kraft ved kommunens accept 
af Vilkårene. Vilkårene kan opsiges skriftligt af 
Parterne med 12 måneders varsel til udgangen af 
et kalenderår. 

5.2/  For Institutioner omfattet af Vilkårenes pkt. 1.1., 
der tilslutter sig Vilkårene individuelt, jf. pkt. 1.2,  
er der samme opsigelsesvarsel som efter pkt. 5.1., 
jf. dog pkt. 5.3.

5.3/  Såfremt Vilkårene opsiges jf. pkt. 5.1., vil aftale-
forholdet mellem AVU-medier, på den ene side, 
og institutionerne, jf. Vilkårenes pkt. 1.1., på den 
anden side, ophøre samtidig med Vilkårene. 

5.4/  Måtte der mod forventning opstå ikke-uvæsentlig 
kritik af AVU-medier, vil AVU-medier være be-
rettiget til at opsige Vilkårene med øjeblikkelig 
virkning. Såfremt der måtte opstå ikke-uvæsentlig 
kritik af brugen af enkelte af Vilkårenes elemen-
ter, kan elementet udgå af Vilkårene, uden at 
Vilkårene derved ændrer væsentlig karakter.

5.5/  Institutionerne omfattet af Vilkårenes pkt. 1.1. 
informeres som udgangspunkt om Vilkårene via 
henvendelse fra kommunen. Kommunen kan 
indhente informationsmateriale om Vilkårene fra 
AVU-medier.

Ikrafttræden og opsigelse

Øvrige vilkår
4.1/  Tilladelsen til brugen som afgrænset i disse Vilkår 

omfatter alle de rettigheder, som repræsenteres 
af medlemsorganisationerne i AVU-medier. AVU-
mediers medlemsorganisationers rettigheder er 
omfattet, uanset om der er tale om enerettigheder 
eller vederlagsrettigheder.

4.2/  Det er intentionen at disse Vilkår tillægges aftale-
licensvirkning efter ophavsretslovens § 13, samt 
efter § 50, stk. 2 på de områder, hvor § 13 ikke 
finder anvendelse, således at Vilkårene også om-
fatter ikke-repræsenterede rettighedshavere.

4.3/  Alle rettighedshavere omfattet af Vilkårene kan 
i overensstemmelse med ophavsretslovens 
regler via AVU-medier nedlægge individuelt 
forbud mod udnyttelsen af deres musik i hen-
hold til disse Vilkår. I tilfælde af, at en eller flere 

rettighedshavere nedlægger forbud, er de om-
fattede institutioner forpligtet til straks at ophøre 
med eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse 
af disse rettighedshaveres musik, samt til at slette 
eksemplarer i institutionens besiddelse.

4.4/  Rettighedshaverne friholder kommunen og de om-
fattede institutioner for ethvert krav om vederlag 
vedrørende brug af musik, der er omfattet af disse 
Vilkår, idet omfang der er tale om et krav angåen-
de repertoire, der enten er repræsenteret af AVU-
medier eller er omfattet af aftalelicensvirkningen. 

4.5/  Eventuelle tvister mellem Parterne skal fortrins-
vis og i videst muligt omfang søges bilagt ved 
forhandling.




