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Godkendelse af KODA som forvaltningsorganisation, jf. ophavsretsanordningens 

§ 50, stk. 3, jf. § 35 

 

KODA har ved skrivelse af 10. oktober 2017 fremsendt anmodning til Departementet for 

Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke om forlængelse af eksisterende godkendelse i 

henhold til § 50, stk. 3, jf. § 35 i anordning nr. 561 af 7. juni 2006 om ikrafttræden for 

Grønland af lov om ophavsret. KODA har i den forbindelse anmodet Departementet om, 

at godkendelsen forlænges med 4 år eller med en anden periode, som Departementet 

anser for passende. 

 

Departementet kan i den forbindelse oplyse, at Departementet har truffet afgørelse om 

at forlænge KODA’s godkendelse som aftalelicensindgående rettighedshaverorganisati-

on for musikværker til uændret videreudsendelse i radio- og tv-udsendelser i Grønland 

med virkning fra den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2021. 

 

Godkendelsen sker på følgende vilkår: 

1) At KODA som repræsentant for indehaveren af ophavsrettet eller en kontraktsmæs-

sig indehaver af denne ret til stadighed er den almindelige i Grønland omfattende orga-

nisation til indgåelse af aftaler om offentlig fremførelse af musikværker. 

2) At KODA overholder vilkårene i den til enhver tid gældende godkendelse af KODA 

efter § 75a, stk. 1. 

3) At KODA oplyser Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke om æn-

dringer, der kan have betydning for godkendelsen. 

4) At KODA på begæring fremlægger alle oplysninger om selskabets forhold for Depar-

tementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. 

5) At KODA’s virksomhed udøves indenfor rammerne af gældende lovgivning, herunder 

den i Grønland gældende anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret 

samt internationale forpligtelser på området. 
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