
 

Kære redaktører, 

  
Hos Ritzau Scanpix oplever vi desværre stadig for ofte, at billeder publiceres uden, at Ritzau Scanpix 

og derfor fotograferne afregnes. 

Denne henvendelse er ikke specifikt møntet på jer, og dette er generel information, som sendes til 

alle vores kunder. 

  
Det er afgørende for os som billedbureau, at vi altid kan tilbyde det bedste indhold til vores kunder. 

Derfor er vi meget afhængige af, at især danske fotografer, ønsker at levere dette indhold til os. 

Desværre oplever vi i stigende omfang, eksempler på manglende afregning for anvendelse og dette 

afstedkommer, at nogle fotografer vælger ikke længere at levere indhold til Ritzau Scanpix, og 

dermed til jer. 

Det er et område som Dansk Journalistforbund og Pressefotografforbundet, med rette har større og 

større fokus på, da der er tale om en klar og entydig krænkelse af ophavsretten, hvis et foto 

publiceres uberettiget. Uberettiget publicering sker hver gang et billede ikke downloades fra vores 

database. Fx. hvis det er arkiveret lokalt eller i et produktionssystem og ved en fejl publiceres herfra. 

  
Vi har afholdt os fra at sende deciderede “bøder” for uafregnet anvendelse i en periode efter 

sammenlægningen af Ritzau Foto og Scanpix, da mange kunder havde brug for tid til at lære et nyt 

system at kende. 

Vi må dog erkende, at vi med det stigende omfang af krænkelser er nødt til at ændre praksis ved 

uberettiget publicering. Vi har en forpligtelse til at godtgøre fotografen iht. ophavsretslovens 

bestemmelser og ligeledes skal vi have dækket vore omkostninger til håndtering af indberetninger i 

de enkelte sager. 

  
Fra 1. januar 2019 sender vi iht. almindelig praksis, en regning på 1000,00 DKK excl. moms, når et 

billede anvendes uberettiget. Vi sender en regning ud på 1000,00 DKK excl. moms uanset, hvilken 

prisaftale en kunde har hos Ritzau Scanpix. Når den uafregnede anvendelse er indberettet af en 

fotograf og bekræftet af Ritzau Scanpix, sender vi en separat faktura samt en mail til kunden for at 

gøre opmærksom på problemet. 

  
Vi vil naturligvis gerne komme vore kunders uhensigtsmæssige krænkelser af ophavsretten til livs. 

Det er helt afgørende for os som bureau og for Jer som publicister, at have en høj troværdighed i 

hele den redaktionelle fødekæde. Derfor håber vi meget, at I vil være med til at indskærpe dette 

over for Jeres redaktioner, så vi i fællesskab gør hvad vi kan for at nedbringe krænkelser af 

ophavsretten i danske medier. 

  
Tak for jeres altid store samarbejdsvilje!  
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