
FAQ Horesta 

 

Hvem er Koda?  
Koda er en nonprofitorganisation, der sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres musik spilles 

offentligt. Koda har aftaler med mere end 40.000 danske virksomheder, som hver dag har glæde af 

musikken. 

Når du bruger musik i din forretning eller andre offentlige steder, skal du have en lovpligtig musikaftale. 

Med din musikaftale hos Koda, bliver det lovligt for dig at bruge musikken. Din betaling går til dem, der har 

skabt musikken, så der fortsat skabes ny musik, som du, din virksomhed og ansatte kan få glæde af 

Vil du vide mere om hvordan Koda arbejder for musikken? Se med her. 

https://player.vimeo.com/video/398524570  

 

Hvem er Gramex?  
Gramex er ligesom Koda en nonprofit organisation, der sørger for, at dem der har skabt musikken får 

betaling, når deres musik spilles offentligt. Gramex repræsenterer de musikere og pladeselskaber, som har 

indspillet og udgivet musikken. Til sammenligning repræsenterer Koda de komponister og sangskrivere, 

som har skrevet og komponeret musikken. Det er nemlig ikke altid de samme mennesker, der har skrevet 

musikken, som også har indspillet musikken. 

Koda indhenter betaling for Gramex på de fleste områder – så ofte kan du nøjes med at henvende dig til 

Koda. 

 

Hvad er ophavsret og forvaltning?  
Koda forvalter ophavsretten for komponister, sangskrivere og deres musikforlag. Ophavsretten betyder, at 

musikskaberne skal give tilladelse, når man spiller deres musik i det offentlige rum. Når man som 

komponist og sangskriver er medlem af Koda, har man givet Koda lov til at indgå aftaler om brug af ens 

musik i det offentlige rum. 

Alle komponister og sangskrivere, som skaber et musikalsk værk, har ophavsretten til deres værk indtil 70 

år efter deres død. Ophavsretten sikrer, at musikskaberne har ret til en betaling for andres brug af deres 

værker.  

Vil du vide mere om ophavsret og forvaltning? - så læs med her. https://www.koda.dk/om-koda/hvad-er-

koda/forsta-ophavsret-og-forvaltning  

 

Hvordan laver jeg en aftale med Koda?  
Du kan selv starte din musikaftale på koda.dk (https://kunde.koda.dk/priser-og-musikaftaler). Du skal blot 

vælge din kategori ud fra oversigten og indtaste dine oplysninger i felterne på siden. Derefter kan du 

beregne din pris og starte din musikaftale med det samme. 

https://player.vimeo.com/video/398524570
https://www.koda.dk/om-koda/hvad-er-koda/forsta-ophavsret-og-forvaltning
https://www.koda.dk/om-koda/hvad-er-koda/forsta-ophavsret-og-forvaltning
https://kunde.koda.dk/priser-og-musikaftaler


Har du brug for yderligere hjælp, kan du se videoguiden: ”Sådan starter du din musikaftale”. 

(https://kunde.koda.dk/seneste-artikler/saadan-starter-du-en-musikaftale)  

Hvem får de penge jeg betaler til Koda og Gramex? 
Når du betaler til Koda og Gramex, sørger vi for, at pengene sendes videre til de musikere og kunstnere, der 

har skabt musikken. Det gælder både dem, der skriver og komponerer musikken, dem der indspiller 

musikken samt pladeselskaber og musikforlag. Koda støtter også vækstlaget i dansk musikliv, så vi sikrer os, 

at der fortsat skabes ny dansk musik. 

Hvis du vil vide mere om, hvordan indtægterne til Koda bliver fordelt til musikkens skabere, kan du læse 

videre her. https://kunde.koda.dk/koda-sikrer-betaling-til-musikkens-skabere/  

 

Er der en forskel på offentlig og privat brug af musik? 
Ja det er der. Når du spiller musik i offentlige sammenhænge, fx i restaurant eller bar, skal du være 

opmærksom på, at du ikke kan bruge dit private streamingabonnement (fx Spotify) til erhverv. Du kan i 

stedet bruge en professionel musikløsning, som tillader brug til erhverv. Få overblikket over 

musikløsningerne her (Link til https://kunde.koda.dk/brug-af-streaming-i-erhverv/), 

Uanset om du spiller musik fra CD, radio, tv eller har en professionel musikløsning, skal du indgå en 

musikaftale med Koda og betale for den offentlige fremførelse, når musikken er forvaltet af Koda/Gramex. 

Hvis du har en aftale med en professionel musikudbyder, der kun bruger musik, som ikke er forvaltet af 

Koda/Gramex, skal du ikke betale for den offentlige fremførelse. Dette kaldes også for Royalty Fri musik.  

 

Er prisen med eller uden moms?  
Der er ikke moms på betalingen til Koda. Ifølge Ophavsretsloven er forfatter– og komponistvirksomhed ikke 

momspligtig. 

 

Hvordan beregner Koda prisen for at bruge musik? 
Prisen for din musikaftale bliver beregnet ud fra, hvor du bruger musik, og hvordan musikken bliver brugt. 

Der er forskel på om du bruger baggrundsmusik eller afholder livekoncerter. Når du bruger baggrundsmusik 

i din forretning, bliver prisen beregnet ud fra størrelsen på det areal, hvor du spiller musik for dine kunder 

eller gæster. Når du arrangerer livekoncerter, bliver prisen beregnet ud fra billetindtægt og antal tilhørere. 

Find dit område og beregn din pris her. https://kunde.koda.dk/priser-og-musikaftaler  

 

Hvis jeg skal have et livemusik arrangement (ud over min normale baggrundsmusik), koster det så 

ekstra?  
Ja det gør det. Hvis du allerede har en musiksaftale for brug af musik på din restaurant, café, bar, mv. så 

skal du blot have et tillæg til din eksisterende musikaftale, når du afholder koncert og events med livemusik 

eller DJ. Her beregnes prisen ud fra kundearealet og antal årlige arrangementer. Kontakt Koda kundeservice 

for mere info på tlf.: 33 30 64 94 eller e-mail: kunde@koda.dk og få tilpasset din musikaftale. 
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Skal jeg betale til Koda når jeg har tv i min forretning eller fx på værelserne på hotellet?  
Ja, når du har tv i din forretning, på din campingplads (fx hytter eller fællesarealer), i din restaurant eller 

bar, skal du både have en aftale med Copydan og Koda. Hvis du ikke har tv men udelukkende spiller musik, 

skal du kun have en aftale med Koda. 

Når du viser tv for dine gæster, skal du have en aftale med de rettighedshavere, der står bag de enkelte tv-

kanaler. De aftaler indgås ved at have en aftale med Copydan. Ud over aftalen med Copydan skal du også 

have en aftale med Koda, som står bag musikken. Aftalen med Koda sikrer at rettighedshaverne bag 

musikken får betaling, når deres musik fremføres offentligt. 

Så når du viser tv, skal du have en aftale med Koda og Copydan - så har du sikret en aftale med 

rettighedshaverne bag de enkelte tv-kanaler og musikken. 

Vedrørende din aftale om tv til offentlig visning er du velkommen til at kontakte Copydans kundeservice på 

tlf.: 39 14 15 01 eller på e-mail: kundeservice@copydanerhverv.dk. 

 

Kan jeg søge om fritagelse til velgørenhedsarrangementer?  
Koda vil gerne støtte op om velgørenhedsarrangementer og fritager derfor arrangementer, som opfylder 

nedenstående betingelser: 

• Alle udøvende kunstnere og andre deltagere i arrangementet medvirker uden betaling – herunder 
scenepersonale. 

• Arrangementet tjener et alment velgørende formål, typisk i form af indsamling af midler til en 
større eller bredere kreds af sygdoms-, hungers- eller krigsramte, eller personer i social nød. 

• Der foreligger en skriftlig ansøgning, som beskriver arrangementets karakter, formål m.v. Der skal 
sammen med ansøgningen vedlægges kopi af budgettet for arrangementet. 

• At Koda umiddelbart efter arrangementet er afholdt, modtager dokumentation for, at nævnte 
betingelser er opfyldt i form af et regnskab. 

• At det står på plakater, i programmer og andet materiale at ”Musikken er frit stillet til rådighed af 
Koda og Gramex uden betaling”. 
 

Såfremt nogle af disse krav ikke kan opfyldes, vil arrangementet være dækket af samme betingelser som 

andre underholdningsarrangementer. I disse tilfælde vil den indsendte dokumentation blive betragtet som 

en almindelig oplysning til Koda om afholdelse af et arrangement. 

Ønsker du at ansøge om fritagelse, skal du sende en skriftlig ansøgning til kunde@koda.dk med beskrivelse 

af arrangementets formål samt kopi af budgettet for arrangementet. 

 

Er det billigere, hvis jeg ikke spiller baggrundsmusik hele dagen/aftenen?  
Prisen er den samme, selvom man ikke har åbent hele dagen og aftenen. Du kan finde din pris for at spille 

baggrundsmusik her.  https://kunde.koda.dk/priser-og-musikaftaler  

 

Opmåling af restaurantens kundeareal – Hvad må fratrækkes? 
Det er det rene kundeareal, der skal opmåles. Så kun der hvor gæsterne kan opholde sig. Køkken, lager, 

baglokale samt arealet bag eventuel bar kan således fratrækkes. 
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