
A V T A L E 
mellom 

Norsk Lokalradioforbund  

og TONO 

 
§ 1 - Avtalens formål 

Denne avtale skal danne grunnlag for inngåelse av individuelle avtaler med de enkelte 
lokalradiokonsesjonærer (heretter kalt lokalradio) i Norge. Avtalen har til hensikt å regulere 
retten til kringkasting av og retten til vederlag for kringkasting av musikkverk som TONO 
forvalter i henhold til åndsverkloven. Det forutsettes at lokalradioene som inngår slik avtale 
har konsesjon for lokalradiovirksomhet i henhold til de enhver tid gjeldende lover og 
forskrifter. 
 
§ 2 - Opplysningsskjema og budsjett 

Lokalradioen plikter å sende ferdig utfylt opplysningsskjema og budsjett til TONO innen 15. 
mars hvert år. Dersom denne fristen ikke overholdes kan TONO fakturere på grunnlag av siste 
regnskap eller andre opplysninger TONO har til rådighet (jfr. §7 siste ledd). Alle opplysninger 
som kreves i opplysningsskjemaet skal oppgis av lokalradioen. Opplysningsskjemaet sendes 
til lokalradioen fra TONO.  
I avtaleperioden er lokalradioen ansvarlig for omgående å melde til TONO enhver endring i 
antall sendetimer, musikktimer eller andre forhold som kan ha betydning for denne avtale. 
 
§ 3 - Lydfesting og opptak av egne sendinger 

Lokalradioen har rett til med egne hjelpemidler å foreta midlertidige opptak til bruk i egne 
sendinger innenfor rammen av åndsverkloven med forskrifter. 
 
§ 4 - Internettradio 

Lokalradioen har rett til samtidig og uendret formidling (streaming/simulcast) av egne FM-
baserte radiosignaler på Internett. For all annen musikkbruk på Internett (herunder egne 
radioproduksjoner fremstilt kun for Internett) må inngås særskilt avtale med TONO/NCB. 
 
§ 5 - Vederlag 

Lokalradioen betaler for retten til å sende TONOs repertoar et årlig vederlag, som beregnes 
som en prosentdel (vederlagsprosenten) av samlede årlige inntekter (beregningsgrunnlaget). 
Vederlagsprosenten fastsettes på basis av hvor stor prosentvis del TONOs forvaltede repertoar 
utgjør av lokalradioens samlede sendetid og beregnes som  musikkprosenten x 0,058 dog 
minimum de nedenfor angitte minimumsvederlag: 
 

Gruppe Potensielle 
lyttere 

Vederlag pr. 
musikktime 

Minste vederlag pr. 
år 

Internettradio 
(særskilt vederlag 

pr. mnd.) 

1 200.001 og over Kr. 48 kr. 1500  Kr. 500 

2 100.001-200.000 Kr. 37 kr. 1500 Kr. 500 

3 50.001-100.000 Kr. 25 kr. 1500 Kr. 500 

4 15.000-50.000 Kr. 12 kr. 1500 Kr. 500 

5 Under 15.000 Kr. 7 kr. 1500 Kr. 500 

 
Med potensielle lyttere i minimumsvederlaget skal forstås lokalradioens dekningsområde, 
dvs. det antall innbyggere som kan motta sendingene (uavhengig av konsesjonsområde).  
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§ 6 - Vederlagsbestemmelser 

Med samlede årlige inntekter menes brutto reklameinntekter, inntekter for salg av sendetid, 
sponsorinntekter, finansinntekter og andre bidrag, netto bingoinntekter og andre 
spilleinntekter. Det skal ikke beregnes vederlag på tilskudd fra Statens Medieforvaltning som 
ikke er gitt til drift. 
Med brutto reklameinntekter forstås samtlige brutto inntekter for salg av reklame, uansett om 
salget er utført av lokalradioen selv eller andre selskaper eller personer i eller utenfor 
lokalradioens virksomhet (jfr. 3. ledd pkt. 1-4). Det gis ikke fradrag for salgskostnader eller 
andre administrative utgifter. 
Med inntekter for salg av sendetid, sponsorinntekter, finansinntekter samt andre bidrag forstås 
lokalradioens egne inntekter, også slike inntekter som relaterer seg til lokalradioens 
virksomhet, men som er oppebåret av selskaper eller personer i interessefellesskap, for 
eksempel: 
a) lokalradioens konsernforbundne selskaper 

1. salgsselskap for reklame 
 3. fysiske eller juridiske personer (for eksempel selskaper, foreninger, fond, mv.) som på 

grunn av aksjebesittelse, andelsbesittelse, vedtektsbestemmelser, avtale eller felles 
ledelse har en bestemmende innflytelse på lokalradiovirksomheten eller der hvor 
lokalradioen har en slik innflytelse. 

4. selskaper, foreninger, fond mv. som sammen med lokalradioen. jf pkt. 1, er undergitt 
bestemmende innflytelse av en person, et selskap, en forening, et fond eller lignende. 

5.  
b) Med musikktime i minimumsvederlaget menes TONO-vernet musikktime. 
 
c) Fra og med 2004 justeres minimumsvederlagene (vederlag pr. musikktime og 

minimumsvederlag pr. år) hvert år i forhold til den prosentvise økning i 
konsumprisindeksen pr. 15. desember foregående år, sammenlignet med indeks samme 
dato ett år tidligere. 

 
§ 7 - Betaling 

Lokalradioen betaler a-konto beløp på grunnlag av innsendt opplysningsskjema og budsjett 
for avtaleåret. A-konto beløpet faktureres fra TONO i to terminer 15. april og 15. oktober 
hvert år med 30 dagers betalingsfrist.   
Sluttoppgjøret, som foretas påfølgende år på grunnlag av innsendt revidert regnskap (jfr. § 8), 
faktureres fra TONO med 30 dagers betalingsfrist. 
Ved for sen betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, p. t. 12%.  
Ved manglende innsendelse av opplysninger for beregning av vederlaget, fastsettes vederlaget 
skjønnsmessig av TONO, i henhold til de opplysninger TONO har til rådighet. 
 

§8 - Konsesjon 

Enhver konsesjonshaver må betale fullt vederlag til TONO og sende inn eget regnskap selv 
om konsesjonshaver driver kringkasting sammen med andre konsesjonshavere. 
 
§ 9 - Regnskapsavleggelse 

Partene er innforstått med at en effektiv gjennomføring av avtalen forutsetter en skikkelig 
regnskapsavleggelse fra lokalradioen, i overensstemmelse med lov og forskrifter. Særskilt 
regnskap for bingo og/eller andre spill (lik det som leveres politiet) skal følge regnskapet. 
Fristen for innsendelse er 1. juli påfølgende år. 
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§ 10 - Programrapportering 

Lokalradioen forplikter seg periodevis til å sende repertoarrapportering til TONO. Rapportene 
skal inneholde opplysninger i henhold til kravspesifikasjon fra TONO om elektronisk 
rapportering. Rapporteringsperiodene skal ikke utgjøre mer en totalt 10 uker pr. år innenfor de 
perioder og frister TONO bestemmer.  
 
§ 11 - Mislighold 

Dersom lokalradioen vesentlig misligholder avtalens forpliktelser, kan TONO skriftlig påtale 
misligholdet, og gi lokalradioen en frist på 30 dager til å rette forholdet.  Dersom misligholdet 
ikke er rettet innen fristen, kan TONO skriftlig heve avtalen med lokalradioen med 14 dagers 
varsel. 
 
§ 12 - Avtalens varighet, oppsigelse 

Denne avtale gjelder fra 1. januar til 31. desember 2003 og videre for 1 kalenderår av gangen. 
Avtalen kan av hver av partene sies opp med minst 3 kalendermåneders varsel før utløpet av 
et kalenderår. Oppsigelse skal skje skriftlig. 
Avtalens § 4 kan av TONO sies opp særskilt med 1 måneds oppsigelsestid uavhengig av 
kalenderåret. 
 

Denne avtale er undertegnet i to originale eksemplarer, ett til hver av partene. 
Oslo, 3. juni 2002 

 
 
 
For Norsk Lokalradioforbund  
 
 
 
 
 
 _________________________________ 

For TONO 
 
 
 
 
 
 _________________________________ 

Thor Olav Reiersdal 
Styreleder 

Geir Gaarder 
Forhandlingssjef 

 

Protokolltilførsel:  

TONOs Internett-tariffer er midlertidige og vil bli tatt opp til ny vurdering på et senere 
tidspunkt. Dette er fordi Internettområdet i dag er inne i en utviklingsfase og i stor grad preget 
av hyppige endringer i både teknikk og struktur. Denne avtales bestemmelser og vederlag for 
Internettradio prejudiserer derfor ikke noe med tanke på fremtidige forhandlinger om ny 
avtale.  

 


