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VIGTIG VIDEN om ophavsret vedr. anvendelse af filer fra internettet  

Dette nyhedsbrev bør læses og viden gemmes af foreningsmedlemmer og 
virksomhedsejere, læs hvorfor … 

Tilladelse og betaling til ophavsperson - eller Betal krav og fjern filen!  

VIRKSOMME kvinder har modtaget et krav i forbindelse med et anvendt foto i et af 
vores lokalafdelingers Program-folder sæson 2018-2019, som lå på hjemmesiden.  

Vi troede det var en fup-mail, men:  

Fra:  (medarbejder-navn)@copyrightagent.com 
Sendt: 1. juli 2019 14:39  
Til: Anette Berg Laursen  
Emne: Mulig krænkelse af Ophavsretten  

Kære Virksomme Kvinder 

Vi er blevet opmærksomme på, at I sandsynligvis har krænket ophavsretten. 

Ritzau Scanpix ejer det pågældende billede som er markeret med en rød firkant i det vedhæftede dokument, der 
yderligere indeholder dokumentation for den krænkelse, vi mener har fundet sted. 

I materialet er generel information, dokumentation, faktura og opgørelse af kompensation til rettighedshaver samt 
“Ofte stillede spørgsmål - og svar”. 

Da Ritzau Scanpix oplever et stigende antal ophavsretsbrud på deres materiale ser de sig nødsaget til at finde og 
police deres materiale, så de også i fremtiden kan levere kvalitets materiale til deres kunder.  

Copyright Agent samarbejder med en række professionelle fotografer og førende billedbureauet omkring sikring 
af deres ophavsret på internettet. 

I kan læse mere om Copyright Agent her: www.copyrightagent.dk  

Hvis I har spørgsmål eller dokumentation til sagen, så er I meget velkomne til at besvare denne e-mail eller 
kontakte os telefonisk på 70 273 272 mandag - fredag fra 9:00 - 17:00. 

Oplys venligst dit sagsnummer, hvis du kontakter os telefonisk, så vi har mulighed for at hjælpe dig i den konkrete 
sag.  

Med venlig hilsen  
(Medarbejder navn)  
Juridisk rådgiver  

Copyright Agent  

Der var vedhæftet en fil med mere tekst incl. en faktura -> 

Fakturaen for 1 lille indsat foto, i alt kr. 3.437,50 !  

PS: Program-filen er nu fjernet fra hjemmesiden.  
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Foreningen har spurgt SMVdanmark om kravet er korrekt og de har svaret:  

Fra: Jeppe Rosenmejer <rosenmejer@smvdanmark.dk> 

Date: ons. 3. jul. 2019 kl. 14.56  

Subject: VS: Mulig krænkelse af Ophavsretten 

To: info@virksommekvinder.dk  

 

Hej VIRKSOMME kvinder  

Jeg har fået tilsendt din mail til Ane  

 

Jeg har undersøgt med Ritzau Bureau og de har en aftale med virksomheden Copyright Agents, 

som er en virksomhed der lever af at opspore krænkelser af ophavsretten på nettet. Så brevet og 

kravet er ægte. 

 

Alle billeder (også private feriebilleder), uanset om de ligger på nettet eller bliver offentliggjort i 

aviser mm., er beskyttet af ophavsretten og kan derfor ikke benyttes i erhvervsmæssig 

sammenhæng uden tilladelse fra rettighedshaveren. Man kan ikke altid se om der er ophavsret og 

hvem, der har ophavsret til et billede. Udgangspunktet er derfor, at hvis man anvender et billede i 

erhvervsmæssig sammenhæng, som man ikke selv har taget, skal man betale for at benytte det 

med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Der findes forskellige hjemmesider, hvor man kan købe 

billeder til erhvervsmæssig brug, både enkeltvist eller som abonnement. Hvis I skal bruge et foto til 

en udflugt til et museum eller lignende, kan man nogen gange hente billeder til fri afbenyttelse på 

museets hjemmeside. 

 

Udgangspunktet er, at alt I gør i foreningens regi udgør en anvendelse af et billede til 

erhvervsmæssig brug og I vil derfor skulle betale for jeres brug af billedet. 

 

Der er på den baggrund ikke så meget andet at gøre end at betale den fremsendte regning, da 

kravet er berettiget. 

 

Venlig hilsen 

Jeppe Rosenmejer 

Chefkonsulent 

SMVdanmark  

RESUME - RÅD til foreninger og erhverv  

Foto og illustrationer, der indsættes både i dokumenter og på nettet:  

• Anvend KUN filer med tilladelse fra ophavsmand/-firma.  
Søg deres hjemmeside efter pressefoto (eller betal for rettigheden).  

• Find hjemmesider med gratis foto (evt. skal fotografen nævnes). 
• Anvend helst egne foto samt egne udfærdigede filer.  

Disse råd har vores redaktør Birgitte Viereck altid praktiseret i vores Nyhedsbreve, tak 

Nu skal vi alle huske det samme, så vi undgår flere af den slags fakturaer.  

Hilsen fra  
Susan Baerens  
WEB-master og –redaktør  
Email: info@virksommekvinder.dk   


