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MUSIK I UNGDOMSSKOLERNE OG -KLUBBERNE 

Når ungdomsskoler og -klubber spiller musik offentligt fx til fester, ved koncerter og andre 

arrangementer skal der iflg. ophavsretsloven indhentes tilladelse fra ophavsmanden, og der 

skal betales et vederlag for brug af musikken. I praksis sker det gennem KODA, som 

repræsenterer komponister, sangskrivere og musikforlag. 

 

Når musikken helt eller delvis spilles fra grammofonplader, bånd, CD'er eller lignende, skal der 

også betales til Gramex, som repræsenterer de udøvende kunstnere og pladeselskaberne. 

Betalingen til Gramex opkræves tillige af KODA, som også oplyser om vederlagets størrelse. 

 

Iflg. en Højesteretsdom skal ungdomsskoler og klubber dog ikke betale til KODA og Gramex, 

når musikken anvendes i klublokalerne som baggrundsmusik for medlemmerne, ved 

enkeltstående arrangementer for medlemmerne eller ved filmforevisninger for medlemmerne. 

 

Er klubben derimod arrangør af et åbent arrangement, hvor folk uden nærmere tilknytning 

også har adgang, skal der betales for musikforbruget. 

 

Benyttes musikken som en del af ungdomsskolens hjemmeside, skal man være opmærksom 

på, at der også her skal betales, ligesom der stilles krav om betaling, hvis man henter musik 

ned fra nettet (se nedenfor). 

 

Aftaler om brug af musik på internet kan indgås på KODA’s hjemmeside www.koda.dk 

Vær opmærksom på, at der også skal betales for musik fremført fra radio, TV, video – 

herunder musik fra film. Dette gælder dog ikke film fra Det Danske Filminstitut, som frit kan 

vises. 

 

KODA skal have modtaget en ansøgning om tilladelse senest 8 dage før arrangementet 

afholdes. Hvis ansøgning ikke foreligger 8 dage før arrangementet, kan KODA opkræve et 

forhøjet vederlag og i gentagelsestilfælde nedlægge fogedforbud mod musikbrugen. 

 

Oplysninger om aktuelle priser kan fås ved henvendelse til KODA eller findes på 

www.koda.dk, hvor også ansøgnings- og indberetningsskema kan hentes ned. 

 

http://www.koda.dk/
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Tilladelsen omfatter ikke dramatiske opførelser af revy, teaterforestillinger, musicals og 

lignende. Få nærmere vejledning herom hos KODA. Tilladelsen omfatter heller ikke retten til at 

indspille de fremførte værker på lyd, videobånd, film eller et digitalt medie. 

 

Digital kopiering af musik er ikke tilladt. Dvs., at ungdomsskolen ikke må kopiere sine cd’er 

eller DVD’er og ej heller brænde musikfiler, der er hentet ned fra nettet, over på en cd eller et 

andet digitalt medie. 

 

KODA, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø 

 

https://www.koda.dk/om-koda/kontakt-og-abningstider 

 

Hjemmeside: www.koda.dk E-mail: kunde@koda.dk 

Yderligere information om Gramex og NCB kan findes på www.gramex.dk og www.ncb.dk 
 

https://www.koda.dk/om-koda/kontakt-og-abningstider

