
 

 

Indstilling til generalforsamlingsbeslutning: 

Fordelingspolitik for vederlagsårene 2016-2021 
 

FDS søger rettighedshavere, der ønsker at gøre krav på hensatte midler til 
efterfølgende krav, fra vederlagsårene 2016 til 2022 og frem til en rimelig frist. 

 

1. Praksis for vederlagsåret 2021  

1.1. Vederlagsåret 2021 følger fordelingspolitikken for vederlagsåret 2022. 
 

2. Praksis for vederlagsårene 2016-2020  
 

2.1. Efterkrav fra rettighedshavere: 
Efterkrav fra rettighedshavere til vederlagsårene 2016-2020 behandles 
håndholdt og efter en vurdering og tolkning af det pågældende års 
fordelingsnøgle/beregninger. I tvivlsspørgsmål foretages justeringer og nye 
beregninger ud fra den gældende praksis. 
 
Udbetaling følger § 1.1., § 1.3. samt § 1.5. som fremgår af Fordelingspolitik 
for vederlagsåret 2022, se Indstilling 3_Fordelingspolitik for vederlagsåret 
2022. 

 

2.2. Forældelsesfrister: 

• Vederlagsårene 2016 og 2017 forældes med udgangen af 2023, 
hvorefter det ikke er muligt at rette krav til disse 

• Vederlagsårene 2018 og 2019 forældes med udgangen af 2024, 
hvorefter det ikke er muligt at rette krav til disse  

• Vederlagsåret 2020 forældes med udgangen af 2025, hvorefter det 
ikke er muligt at rette krav til dette 

 
Der er for disse år ikke fastsat en klageperiode. 
 

2.3. Efterfølgende udbetalinger fra Copydan efter forældelsesfristen  
Såfremt der efter forældelses- og klagefristen sker efterudbetalinger eller 
omposteringer fra Copydan til vederlagsårene, forældes midlerne. 

 

3. Frister 
 

3.1. Vederlagsåret 2021 (udbetalt i 2022) 

• Frist for at søge vederlag fra vederlagsåret 2021: 30. september 2025 
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o Klagefrist: 31. december 2025 

 

3.2. Vederlagsårene 2016-2020 

• Frist for at søge vederlag fra vederlagsårene 2016 og 2017: 30. 
september 2023. 

o Klagefrist: 31. december 2023. 

 

• Frist for at søge vederlag fra vederlagsåret 2018 og 2019: 30. 
september 2024. 

o Klagefrist: 31. december 2024 

 

• Frist for at søge vederlag fra vederlagsåret 2020: 30. september 2025. 

o Klagefrist: 31. december 2025. 


