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Aftalens navn i daglig tale Info om aftalen
Aftalelicensbestemmelse i 
OHL Copydan forening Note

"Retransmission basis" (REB)
Retransmission (f.eks. Kabel/satellit men teknologineutral) 
på basis kanaler, TV2-hovedkanal samt øvrige public service 
kanaler

§ 35 Verdens TV

"Retransmission kommerciel" (REK)
Retransmission (f.eks. Kabel/satellit men teknologineutral) 
på kommercielle kanaler, dvs. andre TV2-kanaler end 
hovedkanal og kommercielle kanaler i øvrigt

§ 35 Verdens TV

"Digitale tjenester" (DIG) Start forfra på alle kanaler § 35 Verdens TV

"Digitale tjenester - Catch Up"
On demand brug  (catch up) af radio- og tv-udsendelser hos 
tv- og andre indholdsdistributører

§ 35 Verdens TV
Danske spillefilm blev først i 2019 inkluderet i 
denne licens. Udenlandske spillefilm er fortsat ikke 
omfattet. 

"Digitale tjenester - NPVR"
TV-distributørens optagelse af tv udsendelse på baggrund af 
aktivering fra brugeren - til brug for brugerens senere 
afspilning inden for en aftalt periode

§ 35 Verdens TV
Licenseres pt. af Copydan, men er kun lanceret af tv-
distributørerne i begrænset omfang. Afventer 
fordeling. 

"Digitale tjenester - Sidste Døgn"
On demand brug  (sidste døgn) af radio- og tv-udsendelser 
hos tv- og andre indholdsdistributører

§ 35 Verdens TV
Spillefilm er ikke inkluderet i denne service. Jf. i 
øvrigt bemærkningerne til "Catch Up". 

"Blanke medier" (BME)
Kompensation for lovlig kopiering af indhold på blanke løse 
medier

§§ 39 - 46a KulturPlus

"TV til offentlig visning" (TVO) Brug af tv i restauranter, på cafeer mv. § 35 Verdens TV

"Tv i undervisningen" (TVU)
Optagelse/kopiering/streaming af tv-udsendelser og brug på 
undervisningsinstitutioner

§ 13 & § 50, stk. 2 AVU-medier

"Film i undervisningen" (FIU) Brug af spillefilm på undervisningsinstitutioner Eneretsmandat AVU-medier

"DR Arkiv" (DRA) DRs anvendelse af egne produktioner, brug af klip mv. § 30 a Arkiv

"TV til forsvaret", "TV til Søfarende", "TV til 
danskere i udlandet"

Tv til forsvaret, TV til søfarende, TV til danskere i udlandet Eneretsmandat Verdens TV


