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FORDELINGSNØGLER 

 
Nøgle  Fordelingsnøgle Fordeling Forklaring 

1 Faktisk forbrug Fordelingen af midlerne foretages på 

baggrund af faktisk forbrug i form af rap-

portering fra brugeren eller ekstern regi-

strering af brugen.  

De rettigheder, som er registeret som benyttede honoreres for den pågældende brug (forholdsmæs-

sigt). 

2 Analog fordeling baseret på 

rapportering  

I mangel af information om faktisk for-

brug benyttes den nærmeste fordeling 

baseret på faktisk forbrug. 

I visse tilfælde vil det ikke være muligt at fremskaffe information om faktisk forbrug. Dette kan skyldes, 

at informationen på ingen måde kan fremskaffes, eller det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt (fx 

økonomisk eller tidsmæssigt) at tilvejebringe information om faktisk forbrug for det pågældende om-

råde. I disse tilfælde kan der efter bestyrelsesbeslutning benyttes et analogt fordelingsgrundlag, så-

fremt der eksister et andet område – hvor det faktiske forbrug er kendt – som er tilstrækkeligt beslæg-

tet til at fordelingen kan foretages på baggrund af denne brug.  

 

3 Analog fordeling baseret på 

tidligere års udlodninger 

Fordelingen foretages på baggrund af 

det forrige års samlede udlodninger op-

gjort forholdsmæssigt. 

Fordelingen kan benyttes i tilfælde af, at der ikke kan fremskaffes information om faktisk forbrug. Dette 

kan skyldes, at informationen på ingen måde kan fremskaffes, eller det vil være uforholdsmæssigt byr-

defuldt (økonomisk eller tidsmæssigt) at tilvejebringe information om faktisk forbrug for det pågæl-

dende område. Herudover eksisterer der ikke et beslægtet område med faktisk fordeling, som kan 

benyttes analogt. Fordelingen indebærer, at de samlede udlodninger fra det foregående år opgøres 

således, at en rettighedshavers samlede procentandel af de udloddede midler det forrige år benyttes 

som fordeling. Det er således rettighedshaverens gennemsnitlige andel af midler det foregående år, 

som udlodningen er baseret på. 

 

4 Kollektive blankbåndsmidler Støtte til musikproducenter Fordelingen skal benyttes til formål, der er fælles for musikproducenterne (fremstillere af grammofon-

plader) jf. § 39 i ophavsretsloven. 

 

    

Hensæt-

telse/reser-

vation 

Følger nøglen for det pågæl-

dende område 

 I henhold til foreningens vedtægter har sekretariatet mulighed for at foretage reservationer med hen-

blik på at sikre, at rettighedshaverne ikke senere bliver mødt med tilbagebetalingskrav.  

Reservationer godkendes af bestyrelsen. 

 




