
 

 
 

Avtale om vederlag for bruk av lydopptak i  
lokale kringkastingssendinger 

 
Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom konsesjonær 

……………, konsesjonsnummer:……….. 
og 

GRAMO 
om  

vederlag for bruk av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner i  
lokale kringkastingsssendinger 

 
 
§ 1 Om avtalen 
 
I medhold av lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk mv (åndsverkloven) § 45b 
er det gitt rett for utøvende kunstnere og produsenter til vederlag når deres lydopptak blir 
fremført i kringkastingssending. Vederlaget gjelder lydopptak som er vernet etter 
åndsverklovens bestemmelser. 
 
Denne standardavtale er utarbeidet i samarbeid mellom Norsk Lokalradioforbund og Gramo.  
Avtalen inneholder en fellesdel og to forskjellige modeller for beregning av vederlag. Ved 
signering av avtalen aksepterer konsesjonæren at Gramo i henhold til avtalens bestemmelser, 
fastsetter hvilken vederlagsmodell som skal legges til grunn for vederlagsberegningen.  
 
§ 2 Vederlagsmodeller 
 
Vederlagsmodell A 
Vederlagsmodell A får anvendelse for beregning av vederlaget for konsesjonærer med 
- bruttoinntekt som overstiger 2 mill kroner, og  
- som sender mer enn 2000 musikktimer per år. 
 
Vederlagsmodell B 
Vederlagsmodell B får anvendelse for beregning av vederlaget for øvrige konsesjonærer. 
 
 
Med bruttoinntekt menes brutto reklameinntekt, spilleinntekter, inntekter for salg av 
sendetid, sponsorinntekter, finansinntekter, ekstraordinære inntekter og andre bidrag. 
Bruttoinntekt omfatter også brutto bingoinntekter etter fradrag av faktisk driftsutgifter som 
ikke er lønn/honorar. Tilskudd til lokalkringkastingsformål fra Statens Medieforvaltning 
omfattes ikke. 
 
Med brutto reklameinntekter forstås det konsesjonærens annonsører eller selskap i 
interessefellesskap, jf nedenfor, har betalt ved kjøp av reklame fra lokalradioen. Dersom 
lokalradioen forestår alt salgsarbeid selv (eller gjennom selskap i interessefellesskap, jf 
nedenfor), kan lokalradioen trekke fra 15% som salgskostnad. 
 
Bruttoinntekt skal omfatte lokalradioens egne inntekter og inntekter som gjelder lokalradioens 
virksomhet, men som er inngått til selskaper eller personer i interessefellesskap, dvs 
 



 

1) lokalradioen selv, 
2) lokalradioens konsernforbundne selskaper, eller 
3) personer, selskaper, foreninger, fond, m.v. 

 
Med musikktimer menes sendetimer per år multiplisert med musikkprosent. Med 
musikkprosent forstås musikkandel av total årlig sendetid. 
 
§ 3 Fastsettelse av vederlagsmodell for årlig vederlagsberegning 
 
Gramo fastsetter for hvert vederlagsår om vederlagsmodell A eller B skal legges til grunn for 
beregningen av vederlaget, og hvilken gruppe i vederlagsmodell B som skal anvendes.  
 
Avgjørelsene skal baseres på korrekte avlagte regnskaps- og sendeopplysninger for det 
aktuelle vederlagsåret. Aktuell vederlagsmodell meddeles sammen med endelig faktura for 
det aktuelle vederlagsåret. 
 
Etniske radioer skal alltid avregnes etter vederlagsmodell B, gruppe 4. Med etniske radioer 
menes radioer hvor det språk som inngår i sendingen ikke er allment kjent i sendeområdet og 
hvor musikkinnslagene følger den kultur som er bærer av det aktuelle språket. 
 
§ 4 Tariffer for simulcasting 
 
Vederlagsmodellenes tariffer for simulcasting (dvs samtidig og uendret parallellsending av 
lokal analog kringkastingssending på Internett) er midlertidige. Denne avtale skal ikke ha 
prejudiserende virkning for fremtidige forhandlinger og tariffer for simulcasting. 
 
§ 5 Skjønnsmessig fastsetting av vederlag 
 
Hvis konsesjonæren unnlater å sende inn regnskap- og sendeopplysninger, som regulert i 
denne avtale, har GRAMO, etter å ha varslet om forholdet, rett til skjønnsmessig fastsetting 
av vederlaget. 
 
§ 6 Regnskaps- og sendeopplysninger 
Effektiv gjennomføring av avtaleverket forutsetter korrekt og rettidig avleggelse av 
regnskaps- og sendeopplysninger. Nødvendige opplysninger skal oversendes på skjema 
utferdiget av Gramo. Skjemaet skal vedlegges revidert årsregnskap, årsberetning og eventuelt 
bingoregnskap. 
 
Konsesjonæren er også forpliktet til å opplyse om eventuelle bruttoinntekter som tilfaller et 
annet rettssubjekt enn konsesjonæren. Regnskaps- og sendeopplysninger samt vedlegg skal 
innsendes for alle som mottar bruttoinntekter som gjelder lokalradioen. 
 
GRAMO har rett til å foreta kontroll av konsesjonær for å avgjøre om vederlagsplikt 
foreligger og for beregning av vederlagets størrelse. GRAMO har rett til å la revisor bistå med 
kontrollarbeidet. Konsesjonæren er forpliktet til å muliggjøre at kontroll også kan foretas hos 
andre som mottar inntekter som relaterer seg til radiovirksomheten. Konsesjonæren er på 
forespørsel fra Gramo forpliktet til å utlevere kopi av radiosendingsloggen til bruk i 
kontrollarbeidet.  
 
Regnskaps- og sendeopplysningene for et vederlagsår skal være GRAMO i hende innen  
1. august det etterfølgende år.  



 

 
§ 7 Rapportering av musikkbruk 
 
Konsesjonæren aksepterer å ville rapportere sin musikkbruk til Gramo, dersom dette kan 
gjøres i maskinlesbar form. Partene vil i samarbeid med Norsk Lokalradioforbund, og til 
felles beste for partene, utarbeide rapporteringsformater, samt krav til innspillingsinformasjon 
som Gramo skal motta. Tilsvarende skal det utarbeides regler for oversendelse av rapporter 
m.m. Endelige rapporteringsbestemmelser kommer som vedlegg til denne avtale. 
 
§ 8 Betaling  
 
Gramo skal forskuddsvis fakturere 2 like beløp hvert år som samlet utgjør 70 % av vederlaget 
for senest fakturerte år. Forskuddsfakturaene forfaller til betaling 1. februar og 1. juni.  
 
Gramo vil etter å ha mottatt avtalte regnskaps- og sendeopplysninger fastsette 
vederlagsmodell og utferdige sluttfaktura for vederlagsåret. 
 
Sluttfakturaen forfaller 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling har GRAMO rett til å 
beregne seg gjeldende forsinkelsesrente. 
 
§ 9 Konsesjon 
 
Enhver konsesjonær må betale fullt vederlag til Gramo og sende inn eget regnskap og egne 
rapporter, selv om vedkommende driver kringkasting sammen med andre konsesjonærer eller 
kringkaster program produsert av andre. 

 
§ 10 Avtalens varighet 
 
Avtalen gjelder fra 1. januar 2002 og videre for ett kalenderår av gangen. Avtalen kan av hver 
av partene skriftlig sies opp med minst 3 kalendermåneders varsel før utløpet av et kalenderår. 
 
Avtalens (vederlagsmodellenes) bestemmelser om tariffer for simulcasting kan uavhengig av 
ovennevnte sies opp av Gramo med en måneds varsel.  
 
Denne avtalen er undertegnet i to originale eksemplarer, ett til hver av partene.  
 
 
 

Sted, dato 
………………,………………. 

 
…………………       ………………. 
for konsesjonæren       for GRAMO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vederlagsmodell A 
 
A 1 Beregning av vederlaget 
 
Vederlag til GRAMO for bruk av lydopptak i kringkastingssendinger beregnes som: 
 

beregningsgrunnlaget X vederlagsprosenten 
 

+ vederlag for simulcasting 
 
 
A 2 Beregningsgrunnlaget 
 
Beregningsgrunnlaget skal utgjøre samlede bruttoinntekter, jf avtalens fellesdel § 2. 
 
A 3 Vederlagsprosenten 
 
Vederlagsprosenten skal utgjøre musikkprosenten  X 0,0725 
 
A 4 Vederlag for simulcasting 
 
Konsesjonærer som foretar samtidig og uendret parallellsending av sin lokale analoge 
kringkastingsending på Internett (simulcasting) skal betale et årlig midlertidig og symbolsk 
tilleggsvederlag på kr 2000,-. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vederlagsmodell B 
 
B 1 Beregning av vederlaget 
 
Årlig vederlag til GRAMO skal, for hver enkel gruppe, beregnes etter følgende formel: 
 

Fast konstant 
+ Normalkonstant X normal sendetid per døgn   X musikkprosent 
+ Primetimekonstant X primetime sendetid per døgn X musikkprosent 
+ Vederlag for simulcasting 
 
 
B 2 Fastsetting av gruppe 
Konstantene varierer etter hvilken gruppe Gramo fastsetter for den enkelte konsesjonær. 
Fatsetting av gruppe gjøres på bakgrunn av konsesjonærens reelle dekningsområde, og skal 
være som følger: 
 
Gruppe 1 Oslo området: 
Gruppe 2 100-300.000 innbyggere 
Gruppe 3 50-100.000 innbyggere 
Gruppe 4 Under 50.000 innbyggere 
 
B 3 Konstanter 
Følgende konstanter skal legges til grunn: 
 
  Fast konstant  Normalkonstant Primetimekonstant 
Gruppe 1  6000   4000   8000  
Gruppe 2  5000   3000   7000  
Gruppe 3  4000   2000   6000   
Gruppe 4  3000   1000   5000  
 
B 4 Vederlag for simulcasting 
Konsesjonærer som foretar samtidig og uendret parallellsending av sin lokale analoge 
kringkastingsending på Internett (simulcasting) skal betale et årlig midlertidig og symbolsk 
tilleggsvederlag på kr 1000,-. 
 
B 5 Sendetid 
Med normal sendetid menes sending mellom kl 1800 – 0600. 
Med primetime sendetid menes sending mellom kl 0600 – 1800. 
Hvis sendetiden per døgn varierer skal denne utgjøre et gjennomsnittsdøgn for året. 
 
B 6 Musikkprosent 
Musikkprosenten skal utgjøre musikkandel av total årlig sendetid. 
 
B 7 Indeksregulering av konstanter 
Alle konstantene indeksreguleres hvert år, første gang for år 2003, på basis av endringer i 
Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. 
 
 
 


