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KODA/GRAMEX-AFTALE FOR UNGDOMSSKOLER, DER IKKE ER 
DÆKKET AF ANDEN AFTALE 

I Danmark er det ved lov om ophavsret fastsat, at man ikke offentligt kan fremføre eller afspille 

musik uden at betale afgift til rettighedsindehaverne. Komponistrettighederne administreres af 

KODA, mens de udøvende kunstneres rettigheder varetages af Gramex. 

 

En dom fra 1999 slår fast, at musikaktiviteter i (ungdoms)klubber er gratis og musikken 

vederlagsfrit skal stilles til rådighed for eleverne/medlemmerne. Der er imidlertid en række 

gråzoner i forbindelse med klubbernes aktiviteter, som ikke er dækket uden en aftale med 

KODA/Gramex: Gæster, foræl-drearrangementer, fællesarrangementer med andre klubber 

mm. 

 

På opfordring fra en række ungdomsskoler har Ungdomsskoleforening derfor indgået aftale 

med KODA/ Gramex for musikaktiviteter i ungdomsskoleklubber. 

 

Det betyder at ungdomsskoler, der ikke er dækket af anden aftale, nu kan lave 

mellemafregning til KODA/Gramex via Ungdomsskoleforeningen. 

 

Man bliver kun omfattet af ordningen, hvis man tilmelder sig. Tilmeldingen er bindende indtil 

den op-siges skrifteligt og man har modtaget bekræftelse herpå. Man kan tilslutte sig (eller 

framelde sig) af-talen med virkning fra 1. januar. Framelding skal ske skriftligt med senest 3 

måneders varsel. Ung-domsskoleforeningen er pligtig til at oplyse antallet af klubber tilmeldt 

ordningen til KODA/Gramex senest inden udgangen af kalenderåret (data hentes fra den 

indberettede ungdomsskolestatistik). Herefter fremsendes faktura til foreningen primo året i 

aftalens løbetid. Betalingen opkræves herefter de ungdomsskoler der er omfattet af aftalen, 

normalvis i 1. kvartal. 

 

KODA/Gramex betalingen udgør for 2015 kr. 125 pr. år pr. klub. Ungdomsskoleforeningen 

beregner derudover et mindre ekspeditionsgebyr for ydelsen på kr. 100 pr. år. 

 

Sådan gør du: 

 
1. Udfylder tilmeldingsblanketten og sender den til Ungdomsskoleforeningen på 

cb@ungdomsskoleforeningen.dk. 

2. Ungdomsskoleforeningen bekræfter efter modtagelse din tilmelding til ordningen. 
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3. Foreningen afregner én gang om året til KODA/Gramex for de skoler der er tilmeldt 
ordningen (januar). 

4. Ungdomsskoleforeningen sender herefter en faktura til Ungdomsskolen (1. kvartal). 

 

 

TIlmedlingsblanket findes her: 

http://ungdomsskoleforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/01/123_tilmeldingsblanket-koda-
gramex.pdf 

Eller på Ungdomsskoleforeningens Hjemmeside → For Medlemmer → Værd at Vide. 
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