
AARHUS UNIVERSITET 
 

FORSIDESKEMA 

Kopisæt/kompendier til undervisningsbrug 

 
kopieret efter ophavsretligt beskyttede udgivelser, jf. Rammeaftale af 10. marts 2008 mellem danske universi-

teter og Copydan om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale http://www.au.dk/da/15-03.htm. 
De vigtigste uddrag af aftalen findes under skemaet samt uddybende information på bagsiden.  

 

1. Fakultet: Samfundsvidenskabeligt 

2. Institut: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 

3. Titel  

a) Tidsskriftets navn eller 
bogens titel 

b) Artiklens titel eller - ved 
redigerede bøger - det 
pågældende bidrags 
titel 

 

4. Forfatter(e)  

5. Forlag  

6. Udgivelsesår  

7. ISBN/ISSN  

8. Antal sider i sættet  

9. Antal eksemplarer  

10. Afgiftspligtige sider i alt  

Undertegnede, der har anmodet om - eller selv har foretaget - trykning/kopiering eller 

indskanning og digital lagring af dette undervisningsmaterialet, erklærer herved, at 

fremstillingen efter mit bedste skøn ikke indebærer en krænkelse af ophavsretten eller den 

indgåede aftale mellem Copydan og danske universiteter. 
 

 KOPIERET MATERIALE:  

Kopisættet trykkes i reproafdelingen eller på instituttet efter rekvisition ………………………….   (sæt X) 

Hovedregler for kopieret materiale: 
o Af værker, der er under 1 år gamle, må man højst kopiere 10%, dog ikke over 25 sider 

o Er værket 1-5 år gammelt, må man højst kopiere 15%, dog ikke over 40 sider 

o Er værket ældre end 5 år, må man højst kopiere 20%, dog ikke over 75 sider 

o Læs mere på bagsiden 

 INDSKANNET MATERIALE:  

Materiale indskannes af instituttet og lagres på password-beskyttet intranet (AULA) ……………    (sæt X) 

Hovedregler for indskannet materiale: 
o Der kan indskannes 20%, dog højst 20 sider af en publikation pr. elev pr. semester 

o Filerne skal lagres på et password-beskyttet intranet (fx AULA med adgang kun for deltagere) 
o Udprint fra betalingsdatabaser samt aviser og dagblade må ikke indskannes 
o Læs mere på bagsiden 

 
             26. august 2009  
........................................................... .................................................................. 
                      dato underskrift 
 
Et eksemplar af dette forsideskema skal være vedhæftet hvert enkelt solgt eller udleveret kopisæt. eller indskannet materiale 

Et eksemplar af forsideskemaet opbevares i institutsekretariatet. 

Et eksemplar af kopisættet med forsideskema indsendes - efter aftale med fakultetet - til COPY-DAN. 

 

 

http://www.au.dk/da/15-03.htm


Aarhus Universitet  

Vejledning vedr. kopieret materiale  

I  Omfattet af Copydan aftalen 

Fremstilling af kompendier eller kopisæt til undervisningsbrug kan lovligt foretages i henhold til aftalen 
med Copydan. Aftalen omfatter alle publikationer, som Copydan er berettiget til at give tilladelse til at 
kopiere, herunder alle udgivne udenlandske publikationer og tidsskrifter. Forsiden anvendes ved 
enhver fremstilling af sådanne kompendier.  

Der gælder følgende begrænsninger i adgangen til at fremstille kompendier eller kopisæt:  

1. Af publikationer udgivet for mere end 5 år siden må der højst kopieres 20 pct, dog ikke over 75 
sider, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem forlag og institution/lærer.  

2. Af publikationer udgivet for mindre end 5 og mere end 1 år siden må der højst kopieres 15 pct, 
dog ikke over 40 sider, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem forlag og institution/lærer.  

3. Af publikationer udgivet for mindre end 1 år siden må der højst kopieres 10 pct, dog ikke over 25 
sider, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem forlag og institution/lærer.  

4. Det er ikke tilladt at kopiere fra enkeltnoder, partiturer eller korpartiturer.  
 
Fristerne i punkterne 1-3 regnes fra udløbet af det år, hvori udgivelsen har fundet sted. 
Procentsatserne beregnes for tidsskrifternes vedkommende af årgangens sideantal.  

II Ikke omfattet af Copydan aftalen  

1. Fremstilling og kopiering af kompendier eller kopisæt er ikke omfattet af Copy-Dan aftalen, hvis 
der kopieres fra  

 ikke-udgivet materiale, herunder forelæsningsnoter, studenteropgaver og lignende, som 
kopieres med forfatterens godkendelse.  

 love, administrative forskrifter, betænkninger og lignende, som afgives af offentlige 
myndigheder. Dette materiale er ikke genstand for ophavsret.  

 værker, for hvilke ophavsretten er udløbet, fordi der er forløbet mindst 70 år efter 
ophavsretsindehaverens dødsår. 

I disse tilfælde skal der ikke udfyldes noget forsideskema.  

2. Medarbejderes og studerendes kopiering til privat brug er ikke reguleret af Copydan aftalen. 
Fremstilling af “enkelte eksemplarer .... til privat brug” af et offentliggjort litterært værk er 
ifølge ophavsretslovens § 12 tilladt, uden at rettighedsindehaverns samtykke kræves hertil, 
og uden at kopieringen medfører pligt til at betale afgift eller royalty.  

Kriteriet “enkelte eksemplarer” begrænser privatkopieringsretten til at omfatte et forholdsvis lille 
antal kopier, uden at der dog kan angives noget præcist tal herfor. Normalt vil det formentlig 
være tilladt at fremstille 5-6 kopier af begrænset omfang (fx. en artikel eller et kapitel af en bog), 
hvorimod tallet må sættes lavere, hvis der er tale om at kopiere en hel bog.  

Kriteriet “privat brug” omfatter egen personlig benyttelse samt kopiering til brug for en ikke for 
stor og ikke for fjern familie-, venne- eller omgangskreds, herunder arbejdskolleger eller 
studiekammerater. Afgørende for privatsfærens udstrækning er, om der eksisterer et 
“personligt bånd” mellem eksemplarfremstilleren selv og den person, fremstilleren eventuelt 
videregiver en kopi til.  

Der skal ikke udfyldes noget forsideskema ved kopiering til privat brug.  

 

 


