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Afsagt den 27. april 2016 af Østre Landsrets 14. afdeling 

(landsdommerne Rosenløv, Peter Mørk Thomsen og Carsten Kristian Vollmer (kst.)). 

 

14. afd. nr. B-223-15: 

Novo Nordisk A/S 

(advokat Christian Alsøe) 

mod 

Koda 

(advokat Peter Schønning) 

 

 

Retten i Glostrups dom af 16. januar 2015 (BS 10C-850/2013) er anket af appellanten, No-

vo Nordisk A/S (herefter Novo), med påstand som for byretten om frifindelse. 

 

Indstævnte, Koda, har påstået stadfæstelse. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Daværende markedschef hos Koda, Stig von Hielmcrone, sendte den 24. juni 2009 en e-

mail til Keld Burmølle, Dansk Arbejdsgiverforening, hvoraf fremgår bl.a.: 

 

”Der er nu gået et stykke tid siden vi indgik aftalen vedrørende musik til arbej-

de, og her før sommerferien vil jeg blot høre hvad status er vedrørende jeres 

overvejelser i relation til vores udestående: De større virksomheders øvrige ar-

rangementer med musik. Er i tæt på en afslutning og afklaring internt?” 
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Keld Burmølle svarede følgende ved e-mail af 8. juli 2009: 

 

”Vi har i DA-fællesskabet drøftet spørgsmålet om større virksomheders arran-

gementer med musik udover de aktiviteter, der er omfattet af vores aftale. 

DA har som tidligere nævnt ikke kompetence til på organisationernes/virksom-

hedernes vegne at udvide virkeområdet for den gældende aftale, og det er ikke 

muligt i øjeblikket at ændre på disse forhold. 

På den givne foranledning vil vi jo imidlertid godt henlede Jeres opmærksom-

hed på det nye punkt 7 i den i foråret indgåede aftale: ” Organisationer/virk-

somheder og KODA/Gramex kan indgå aftaler vedrørende anvendelse af mu-

sik som supplement eller alternativ til aftalen”.” 

 

Rammeaftale af 23. maj 2011, der efter det oplyste svarer til den aftale fra foråret 2009, 

som omtales i Keld Burmølles e-mail, er sålydende: 

 

” Rammeaftale om musik til arbejdet 

 

KODA/GRAMEX og Dansk Arbejdsgiverforening har indgået følgende ram-

meaftale om de vilkår, der skal gælde, når erhvervsvirksomheder stiller musik 

til rådighed for deres medarbejdere. 

 

Aftalen gælder for virksomheder, der i henhold til lovgivningen forvaltes gen-

nem KODA/GRAMEX. 

 

Aftalen gælder for virksomheder, hvor musikken anvendes som underholdning 

for de ansatte medarbejdere. Skibsfart falder udenfor aftalen. 

 

Tilladelse til at anvende musikken gives efter de nedenfor anførte regler. 

 

1. Når der i en erhvervsvirksomhed afspilles musik, der kan aflyttes af mindst 

40 ansatte samtidig, foreligger der offentlig fremførelse. 

 

2. For at benytte det af KODA og Gramex forvaltede musikrepertoire betaler 

virksomhederne: 

 

 … 

 

Der betales kun vederlag for de medarbejdere, som har adgang til at lytte til 

musikken. 

 

3. Vedlaget beregnes pr. måned på grundlag af det forventede gennemsnitlige 

antal lyttere, samt oplysning om musikkilde(r). Ved brug af lejede bånd, oply-

ses tillige navn på musikleverandøren. 

 

Vederlaget betales en gang årligt og omfatter hele kalenderåret. … 

 

4. KODA og Gramex friholder virksomheden for ethvert krav, der måtte opstå 

fra tredjemand for offentlig brug af hans værker. Det forudsætter, at disse tilhø-

rer KODA’s eller Gramex repertoire, og at brugen omfattes af denne tilladelse. 
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5. Dansk Arbejdsgiverforening og KODA samt Gramex tager fornødent forbe-

hold med hensyn til vederlag fra de virksomheder, hvor det beviseligt er med-

arbejderne selv, der har anskaffet det tekniske anlæg og apparaterne. 

 

6. Aftalen, der danner ramme om den individuelle overenskomst, der sluttes 

mellem KODA og Gramex på den ene side og den enkelte virksomhed på den 

anden side, træder i kraft den 1. januar 2011 … 

 

7. Organisationer/virksomheder og KODA/Gramex kan indgå aftaler vedrøren-

de anvendelse af musik som supplement eller alternativ til aftalen.” 

 

Underdirektør Sanne Stadil, Dansk Industri, har i en erklæring af 3. september 2015 til 

brug for sagens behandling for landsretten oplyst: 

 

”…, at der efter min bestemte erindring ikke i forbindelse med forhandlingerne 

mellem på den ene side Koda og på den anden side Dansk Arbejdsgiverfor-

ening, Dansk Erhverv og Dansk Industri fandt separate forhandlinger sted mel-

lem Dansk Industri og Koda, og at jeg ikke har nogen erindring om den i Stig 

von Hielmcrones forklaring nævnte redegørelse for hjemlen til at opkræve af-

gift hos Dansk Industris medlemmer, hvorved bemærkes, at en sådan redegø-

relse hverken findes fysisk eller elektronisk i Dansk Industris arkiver.” 

 

Der er under hovedforhandlingen for landsretten afspillet videooptagelser fra YouTube af 

ansattes private optagelser fra Novos personalefest den 23. august 2013 i Roskilde. 

 

Forklaringer 

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaringer af Anette Hougs og Jimmi Riise. 

 

Anette Hougs har forklaret bl.a., at personalefesten i Novo er et socialt arrangement, der 

giver de ansatte mulighed for at mødes og feste sammen.  Personalet er inddelt i uens  

funktionsbestemte forretningsområder. Novo har afdelinger i 13 byer (sites), men persona-

let i de forskellige afdelinger kan indgå i samme forretningsområde. Der samarbejdes på 

tværs mellem ansatte inden for samme forretningsområde. 

 

Ved personalefesten i 2012 i Bella Centret blev der serveret tre retter mad. Det var en ”sea-

ted dinner” med bordplan, som var lavet maskinelt ud fra de ansattes ønsker. Der blev ikke 

spillet musik under middagen, og der var heller ikke anden form for optræden. Senere blev 

dørene åbnet til Hal C, hvor alle scenerne befandt sig i et stort, åbent rum. Der blev kun 

spillet musik fra en scene ad gangen. De ansatte kunne sidde og tale sammen ved borde og 

stole i området midt i rummet. Der var mulighed for at høre musikken fra en af scenerne 
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eller deltage i andre aktiviteter. Musikken kunne høres i hele rummet, men den blev centre-

ret om scenerne og de tilhørende dansegulve. 

 

YouTube-klippene fra personalefesten i 2013 er øjebliksbilleder. De kan give indtryk af, at 

personalet alene stod ved scenerne og hørte musik. Det er ikke et retvisende billede, idet de 

ansatte fordelte sig over hele det store område. Adspurgt til et oversigtskort over Dyrskue-

pladsen i Roskilde, forklarede vidnet, at de ansatte havde mulighed for at sidde ved borde 

og bænke i området med pagoder ved siden af Blå Scene og i området til venstre herfor. 

Man kunne sidde i disse områder uden at blive ”generet” af musikken, der ikke tydeligt 

kunne høres andre steder end på det frie areal ved scenen. Højttalerne fra Blå Scene var 

ikke rettet over imod loungeområderne. Der var omkring 3.300 sidepladser spredt over 

hele pladsen. I loungeteltet var der plads til 500 personer. Teltet var lukket, så man ikke 

uden for teltet kunne høre musikken herfra. I området, hvor temaet var havnefest, var der 

aktiviteter, som de ansatte kunne deltage i. De Gæve Sømænd kom to gange i løbet af afte-

nen, hvor de gik rundt mellem bordene og spillede harmonika. I området, hvor temaet var 

strandfest, spillede Copenhagen Steelband to gange i løbet af aftenen. Der var også her en 

del aktiviteter. I teltet med temaet plejehjem var der plads til 104 siddende personer. Det 

var også et lukket telt, hvor man kunne spille banko og lytte til schlagermusik. Uden for 

teltet var der opsat en bar samt borde og stole. I det irske telt blev der spillet irsk musik, og 

der var aktiviteter relateret til temaet. Der kunne være 480 personer i teltet. Antallet af del-

tagere i festen varierede efter tidspunktet. Ved personalefesten i Roskilde varede gæsternes 

ankomst over to timer. Det er hendes indtryk, at op mod 3.000 gæster forlod festen efter 

middagen. 

 

Novo har i tidligere år holdt personalefesten i Parken. Der var også tale om en ”seated din-

ner” med bordplan, hvor der først blev spillet musik efter maden. I 2014 blev personalefe-

sten holdt i Bella Centret. Konceptet var overordnet det samme som i 2012. I 2015 blev 

personalefesten holdt i Roskilde efter samme overordnede koncept som i 2013. Koda har 

ikke henvendt sig i anledning af årsfesterne i 2014 og 2015. 

 

Hun deltager i et netværk med kolleger fra andre virksomheder og har fra ingen af de øvri-

ge deltagere hørt om, at andre virksomheder er blevet mødt af lignende krav fra Koda. 

 

Jimmi Riise har forklaret bl.a., at han ikke arrangerer firmafester, men som underleveran-

dør skaffer kunstnere eller teknisk assistance til den, der arrangerer firmafesten. 



- 5 - 

 

I 2011 leverede han musikken til Danske Banks årsfest. Der var til den fest også andre op-

trædende, som han ikke leverede. Han ved ikke, om der har været drøftelser mellem Dan-

ske Bank og Koda om arrangementet, men han har i givet fald ikke været inddraget heri. 

Han anser det ikke som sin opgave at stå for eventuel betaling til Koda i forbindelse med 

arrangementer, hvor han er underleverandør. 

 

Han er selv Koda-medlem og er meget opmærksom på at overholde Kodas retningslinjer. 

Disse fremgår af e-mailen af 8. oktober 2014 fra Heino Nielsen. Der stod ikke noget i e-

mailen, han ikke vidste i forvejen. Det var dog nyt for ham, at et arrangement blev betrag-

tet som offentligt, hvis det var tilladt en medarbejder at medbringe en ledsager. Han havde 

hidtil anset også denne situation for et lukket ”event”. Han anså et arrangement for lukket, 

hvis personerne var inviteret og ikke skulle betale entré. Så skulle der heller ikke betales 

afgift til Koda. 

 

Når han for byretten har forklaret, at han ”indtil videre” har set sådan på det, at der ikke 

skal indberettes til Koda, når der er tale om lukkede ”events”, afspejlede det, at han afven-

ter udfaldet af denne sag, der eventuelt kan føre til ændrede retningslinjer. 

 

Det har efter hans opfattelse betydning for den enkelte artist, om artisten deltager i et åbent 

eller lukket arrangement. I et åbent arrangement er gæsterne typisk fans af artisten, mens 

dette ikke nødvendigvis er tilfældet ved et lukket arrangement. Deltagelse i et lukket arran-

gement har derfor ofte ingen betydning for artistens mulighed for at afholde andre koncer-

ter. Der skal derfor være styr på, om gæsterne er inviteret til arrangementet, og styr på, 

hvor mange gæster der kommer. Det har også betydning, om arrangøren ønsker at mar-

kedsføre sig i forbindelse med artistens tilstedeværelse. Der er en smertegrænse for, hvor 

meget en artist må blive markedsført og vist i medierne. Økonomien er derfor anderledes i 

en aftale, hvor virksomheden tillige ønsker at bruge artisten i markedsføringsmæssigt øje-

med. Det markedsføringsmæssige aspekt kan få et sådant indhold, at arrangementet ikke 

længere kan anses for lukket. Den omstændighed, at der skrives en avisartikel om en artists 

deltagelse i en firmafest, er ikke tilstrækkelig til at anse et arrangement for offentligt. Det 

må kræve, at virksomheden selv aktivt markedsfører artistens tilstedeværelse. 

 

Novo markedsfører sig ikke i forbindelse med artisters tilstedeværelse under virksomhe-

dens fester. Tværtimod har Anette Hougs gjort det klart, at Novo ikke ønsker, at hans arti-

ster offentliggør billeder eller lignende fra deres deltagelse i festerne. Da Outlandish i for-
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bindelse med personalefesten i 2013 lagde billeder ud på Facebook, modtog han en hen-

vendelse fra Anette Hougs, der tog afstand herfra. 

 

Han er bekendt med, at Dansk Supermarked er i færd med at arrangere Danmarks hidtil 

største firmafest for sine 39.000 ansatte. Der forventes at deltage 25.000 ansatte. Han skal 

levere artister til arrangementet, og efter de retningslinjer, han arbejder ud fra, betragter 

han ikke festen som offentlig, idet gæsterne er inviterede og ikke skal betale entré. Han har 

ikke været i dialog med Koda om dette arrangement. 

 

Procedure 

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og 

har procederet i overensstemmelse hermed. 

 

Novo har for landsretten endvidere præciserende gjort gældende, at Koda ikke har hjem-

mel til vilkårligt at kræve samtykke og eventuel betaling fra Novo for afspilning af musik 

til firmafester uden at stille samme krav over for andre virksomheder og uden angivelse af 

kriterier for opkrævningen eller angivelse af pris. Koda har således som enekoncessioneret 

kollektivt forvaltningsorgan alene hjemmel i ophavsretsloven til at opkræve honorarer, 

hvis dette sker uden urimelig forskelsbehandling, jf. ophavsretslovens §§ 47 og 75 a, afta-

lelovens § 36 og konkurrencelovens §§ 6 og 11. 

 

Koda har for landsretten heroverfor præciserende gjort gældende, at i det omfang, der ved 

denne sag fastslås et grundlag for vederlagskrav i forbindelse med større personalefester, 

vil Koda opkræve et sådant vederlag fra Novo og andre virksomheder på lige fod. Spørgs-

målet om vederlagets størrelse er ikke relevant for vurderingen af, om der er sket offentlig 

fremførelse af musik ved de to personalefester. 

 

Retsgrundlag 

Ophavsretsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014, indeholder i § 2 såly-

dende bestemmelse om indholdet af den ophavsretlige beskyttelse: 

 

”§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, 

eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre 

det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversæt-

telse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik. 

Stk. 2. … 
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Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når 

1) … 

2) … 

3) værket fremføres offentligt. 

Stk. 4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også 

1) … 

2) fremførelse i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, 

som ellers måtte anses som ikke-offentlig.” 

 

Bestemmelsen i § 2 blev indført ved lov nr. 395 af 14. juni 1995 om ophavsret og havde  

da følgende ordlyd: 

 

”§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, 

eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre 

det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversæt-

telse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik. 

Stk. 2. … 

Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når 

1) … 

2) … 

3) værket fremføres offentligt, herunder udsendes i radio eller fjernsyn. 

    Stk. 4. Som offentlig fremførelse efter stk. 3, nr. 3, anses også fremførelse i 

en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en større kreds, som ellers 

måtte anses som ikkeoffentlig.”Af bemærkningerne til bestemmelsen, jf. 

lovforslag nr. L 119, fremsat den 18. januar 1995, fremgår blandt andet: 

 

Af bemærkningerne til bestemmelsen, jf. lovforslag nr. L 119, fremsat den 18. januar 1995, 

fremgår bl.a.: 

 

” Til § 2 

 

Til stk. 1 og 2 

Forslaget til stk. 1 og 2, svarer til den gældende lovs § 2, stk. 1 og 2, hvoref-

ter ophavsmanden som hovedregel har en eneret til at råde over sit værk ved at 

fremstille eksemplarer af værket eller ved at gøre det tilgængeligt for almenhe-

den. Det bemærkes, at udtrykkene ”fremstille eksemplarer” og ”gøre tilgænge-

ligt for almenheden” gælder uanset hvilken teknik, der anvendes ved eksem-

plarfremstillingen eller tilgængeliggørelsen. De to udtryk omfatter således også 

eksemplarfremstilling og eksemplarspredning i digital form samt offentlig vis-

ning eller fremførelse, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn, i digitaliseret 

form. 

 

Til stk. 3 

Efter den gældende lovs § 2, stk. 3, 1. pkt., gøres værket tilgængeligt for 

almenheden, når det fremføres offentligt, eller når eksemplarer af det udbydes 

til salg, leje, lån eller på anden måde spredes til almenheden, eller eksemplarer 

af værket vises offentligt. 

… 
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Forslaget til § 2, stk. 3, medfører to ændringer i forhold til den gældende be-

stemmelse: 

- Det foreslås at dele bestemmelsen op i numre, således at der skabes en 

adskillelse mellem de tre grundbeføjelser, som omfattes af begrebet ”til-

gængeliggørelse for almenheden”, dvs. eksemplarspredning til almenhe-

den (nr. 1), offentlig eksemplarvisning (nr. 2) og offentlig værksfremfø-

relse (nr. 3). Ændringen er af redaktionel karakter. 

- Det foreslås at tilføje ordene ”herunder udsendes i fjernsyn” i stk. 3, nr. 

2, om offentlig visning og ”herunder udsendes i radio eller fjernsyn” i 

stk. 3, nr. 3, om offentlig fremførelse. Formålet er at præcisere, at op-

havsmandens eneret til offentlig visning og fremførelse også omfatter ud-

sendelse af værket i radio og tv. 

… 

 

Til stk. 4 

Forslaget til stk. 4 om fremførelse i erhvervsvirksomheder svarer med en 

redaktionel ændring til bestemmelsen i den gældende ophavsretslovs § 2, 

stk. 3, 2. pkt.” 

 

Ophavsretsloven af 1995 afløste lov nr. 158 af 31. maj 1961 om ophavsretten til litterære 

og kunstneriske værker. I det oprindelige lovforslag, der lå til grund herfor (lovforslag 

fremsat den 15. januar 1960, Folketingstidende 1959-60, tillæg A, sp. 2657), havde be-

stemmelsen i § 2, stk. 3, følgende ordlyd: 

 

”Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når det fremføres offentligt, eller 

når eksemplarer af det udbydes til salg, leje eller lån eller på anden måde spre-

des til almenheden eller vises offentligt.” 

 

Af bemærkningerne til bestemmelsen i § 2, stk. 3, (Folketingstidende 1959-60, tillæg A, 

sp. 2688-2690), fremgår bl.a.: 

 

”Ophavsmandens eneret til at råde over sit værk ved at gøre det tilgængeligt 

for almenheden omfatter, hvad man hidtil har betegnet som retten til ”offent-

liggørelse”. Man har valgt en ny formulering bl. a. for at præcisere, at afgørel-

sen af, om et værks fremførelse eller spredning skal betragtes som offentlig i 

ophavsretlig forstand, må træffes selvstændigt og uafhængigt af, hvorledes for-

anstaltningen bedømmes i andre henseender f. eks. politimæssigt. 

Det er i øvrig som hidtil overladt til domstolene at trække grænsen mellem 

de offentlige fremførelser og de fremførelser, der finder sted for kredse af pri-

vat karakter, og der er ikke ved den ændrede formulering tilsigtet nogen æn-

dring i den herskende praksis på dette område. 

I § 2, stk. 3, er der nærmere gjort rede for, hvilke handlinger der omfattes af 

udtrykket ”at gøre værket tilgængeligt for almenheden”. Herunder falder for 

det første enhver offentlig fremførelse eller udførelse af værket, f. eks. ved of-

fentlige koncerter, teaterforestillinger, oplæsninger, filmforevisninger, radio- 

eller fjernsynsudsendelser, eller med andre ord alle sådanne offentlige gengi-

velser af værket, hvorved der ikke findes en fiksering sted. 
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Men derudover dækker udtrykket også visse dispositioner over eksemplarer 

af værkerne, nemlig disses spredning til almenheden ved salg, udlejning, udlån 

etc. samt deres offentlige forevisning, f. eks. ved udstilling af kunstværker. 

… 

I de senere år har man i industrivirksomheder og andre større erhvervsvirk-

somheder i stigende omfang taget musiken, navnlig gennem radio eller gram-

mofon, i brug som stimulans eller underholdning for de i virksomheden be-

skæftigede personer under deres arbejde. Kredsen af arbejdere i en virksomhed 

af nogen størrelse kan ikke siges at have den private karakter, som må være be-

tingelsen for, at værker kan fremføres uden hensyn til ophavsretsbeskyttelsen. I 

overensstemmelse hermed er det i retspraksis, jfr. højesteretsdommen i U. f. R. 

1952, pag. 269, (Obel-dommen) statueret, at en fremførelse af beskyttet musik 

i en fabrik, der beskæftigede et par tusinde mennesker, måtte anses for offentlig 

i forfatterretslovens forstand. 

I betænkningen af 1951 var lovudkastets § 2, stk. 2, optaget følgende be-

stemmelse: ”Værket gøres også tilgængeligt for almenheden, når det i en er-

hvervsvirksomhed fremføres for en større sluttet kreds”. Da det af den oven-

nævnte højesteretsdom synes at fremgå, at danske domstole ikke vil føle sig af-

skåret fra at henføre sådanne fremførelser under det ophavsretlige offentliggø-

relsesbegreb, har man ikke fundet det nødvendigt at optage bestemmelsen i 

nærværende lovforslag.” 

 

Den omtalte betænkning fra 1951 – betænkning afgivet af kommission nedsat af Undervis-

ningsministeriet i 1939 i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissi-

oner – indeholdt bl.a. følgende forslag til § 2 (side 10ff): 

 

”Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret 

til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det 

tilgængeligt for almenheden med eller uden ændringer, i oversættelse, omar-

bejdelse eller anden litterær eller kunstnerisk form. 

Lige med fremstilling af eksemplarer regnes overføring til indretninger, som 

kan gengive værket. Det gøres også tilgængeligt for almenheden, når det i en 

erhvervsvirksomhed fremføres for en større sluttet kreds. 

Før et værk er offentliggjort, kan der alene med ophavsmandens samtykke 

gives almenheden meddelelse om dets indhold.” 

 

I 1951-betænkningen anføres i bemærkningerne til lovudkastet bl.a. (side 102ff): 

 

”Men beskyttelsen gælder under alle omstændigheder som nævnt kun, når 

værket gøres tilgængeligt for almenheden. Heraf følger omvendt, at enhver 

fremførelse af værket for private kredse er tilladt. I Vinding Kruses forslag (…) 

defineres den private kreds i ophavsretlig forstand som ”familiekredsen, den 

private selskabelige kreds og private studiekreds”. At alt, hvad der foregår in-

den for disse kredse må være unddraget ophavsretsbeskyttelsen, er givet, men 

herudover må sikkert medtages visse mindre foreninger af strengt privat karak-

ter, hvor udvælgelsen af medlemmer foregår efter saglige kriterier og hvor 

formålet ikke i første række er netop at fremføre åndsværker under forenings-

karakter for at undgå betaling til ophavsmændene. Såfremt adgangen til for-
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eningen står åben for enhver eller i alt fald for store befolkningsgrupper, er 

man uden for begrebet ”den private kreds”, fremførelsen må da siges at foregå 

for almenheden og ophavsretsbeskyttelsen må respekteres. Dette stemmer med 

den praksis, der har udviklet sig på grundlag af den nugældende rets kriterium 

”offentliggørelse”, og der har ikke ved nærværende lovforslag været tilsigtet 

nogen ændring heri. Om fremførelse af værket i visse større erhvervsvirksom-

heder se nedenfor under 2. stk. 

 … 

2. stykke.  

Nærmere bestemmelse af beskyttelsens indhold i visse retninger. 

… 

I de senere år har man i industrivirksomheder og andre større erhvervsvirk-

somheder i stigende omfang taget musiken i brug som stimulans for de i virk-

somheden beskæftigede personer under deres arbejde. … 

Spørgsmålet om, hvorvidt en udførelse af beskyttede åndsværker for arbej-

derne i en erhvervsvirksomhed betyder, at værket ”offentliggøres” eller ” gøres 

tilgængeligt for almenheden” i forfatterretlig forstand, er i virkeligheden ret li-

geartet med spørgsmålet om værkets fremførelse i foreninger, og det oven for 

s. 101-2 angående dette spørgsmål anførte må derfor haves i erindring ved be-

dømmelsen af det her behandlede problem om ”industrimusiken”. Kredsen af 

arbejdere i en industrivirksomhed af nogen størrelse kan ikke siges at have den 

strengt private karakter, som må være betingelsen for, at værket kan fremføres 

uden hensyn til ophavsretsbeskyttelsen, og fremførelsens (indirekte) erhvervs-

mæssige formål bevirker, at den ikke kan finde sted med hjemme i undtagel-

sesbestemmelsen i § 18, 2. stk. (den nugældende lovs § 14 g. og h.). Det er det-

te, man har villet præcisere gennem den foreslåede regel i § 2, 2. stk., 2. pkt. 

…” 

 

Lovforslaget blev genfremsat den 30. november 1960 (Folketingstidende 1960-61 (2. sam-

ling), tillæg A, sp. 17) med følgende tilføjelse til § 2, stk. 3 (som 2. pkt.): 

 

”Som offentlig fremførelse anses også fremførelse, der finder sted i en er-

hvervsvirksomhed inden for en større sluttet kreds.” 

 

Af bemærkningerne til bestemmelsen (Folketingstidende 1960-61 (2. samling), tillæg A, 

sp. 33) fremgår bl.a.: 

 

”Den nye bestemmelse er i overensstemmelse med retspraksis, jfr. højesterets-

dommen i Ugeskrift for Retsvæsen, pag. 269, (Obel-dommen), og den af Koda 

fulgte praksis, hvorefter der kræves afgift, når der i en erhvervsvirksomhed 

sker fremførelse af beskyttede musikværker for en kreds på 40 personer og 

derover.” 

 

I betænkning af 27. april 1961 fra det folketingtingsudvalg, der behandlede lovforslaget, 

(Folketingstidende 1960-61 (2. samling), tillæg B, sp. 629-630), fremgår bl.a.: 
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”Ad § 2. 

… 

Ved den sidste fremsættelse af lovforslaget er der til § 2, stk. 3, føjet en be-

stemmelse sigtende på den såkaldte ”industrimusik”: grammofon- og radioun-

derholdning i fabrikker og andre erhvervsvirksomheder. Tilføjelsen går ud på, 

at ”som offentlig fremførelse anses også fremførelse, der finder sted i en er-

hvervsvirksomhed inden for en større sluttet kreds”. Dette stemmer med de 

svenske og finske bestemmelser, og der er også i udvalget enighed om, at så-

dan fremførelse bør anses som offentlig. Som bestemmelsen er formuleret, kan 

den imidlertid give anledning til den ikke tilsigtede modsætningsslutning, at en 

fremførelse, der finder sted inden for en større sluttet kreds, men ikke i en er-

hvervsvirksomhed, altid skulle anses som ikke-offentlig. For at imødegå en så-

dan modsætningsslutning foreslås ved ændringsforslag nr. 1 en anden formule-

ring af tilføjelsen, som bedre dækker meningen.” 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Den ophavsretlige beskyttelse indtræder efter ophavsretslovens § 2, stk. 3, nr. 3, når et 

værk gøres tilgængeligt for almenheden ved offentlig fremførelse. Der skal ved vurderin-

gen af bestemmelsens anvendelsesområde således foretages en afgrænsning mellem offent-

lige fremførelser og fremførelser for kredse af privat karakter. 

 

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at fremførelsen af musik ved Novos 

personalefester i august 2012 og august 2013 med deltagelse af et betydeligt antal ansatte  

savner en sådan reel privat karakter, der kan begrunde, at musik fremføres som sket uden 

hensyn til ophavsretsbeskyttelsen. Det forhold, at musikfremførelsen fandt sted udeluk-

kende for Novos ansatte og dermed uden adgang for udenforstående, herunder at de ansatte 

deltog uden egenbetaling, kan ikke føre til at anse fremførelsen som privat og ikke-offent-

lig. Det ændrer ikke på denne vurdering, at musikken efter det oplyste ikke adskilte sig fra 

musikunderholdningen ved personalefester i andre virksomheder, at udgifterne til musik-

ken kun udgjorde en forholdsmæssigt mindre del af de samlede udgifter til personalefe-

sterne, at musikken ikke blev anvendt i arbejdet hos Novo, eller at udgifterne til musikken 

ikke medførte en umiddelbar erhvervsmæssig eller økonomisk fordel for Novo. 

 

Landsretten tiltræder desuden, at Novo var arrangør af personalefesterne og derfor må an-

ses som ansvarlig over for Koda for musikfremførelsen under disse. 

 

Af de grunde, byretten har anført, og da det, der er fremkommet for landsretten, ikke kan 

føre til en anden vurdering, tiltrædes det endvidere, at Koda ikke har udvist retsfortabende 

passivitet i forhold til krav på vederlag for musikfremførelsen ved personalefesterne i 2012 
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og 2013, eller at Koda i øvrigt kan anses for at have frafaldet krav herpå, ligesom Novo 

ikke findes at have haft grundlag for at gå ud fra dette. 

 

Det forhold, at Koda ikke har stillet tilsvarende krav om betaling over for andre virksom-

heder og ikke har angivet nærmere kriterier for opkrævningen eller for prisen, kan ikke 

føre til, at Koda i medfør af ophavsretslovens §§ 47 og 75 a, aftalelovens § 36 eller kon-

kurrencelovens §§ 6 og 11 er afskåret fra at rejse krav om vederlag for musikfremførelsen i 

2012 og 2013 ved Novos personalefester. 

 

Med disse bemærkninger stadfæster landsretten byrettens dom. 

 

Novo skal betale sagsomkostninger for landsretten til Koda med 45.000 kr. til dækning af 

udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens 

værdi taget hensyn til sagens omfang og udfald. 

 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t: 

 

Byrettens dom stadfæstes. 

 

Novo Nordisk A/S skal i sagsomkostninger for landsretten betale 45.000 kr. til Koda. 

 

Det idømte beløb skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a. 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 

 

 

 


