Gjelder fra 01.11.17

Priser for bruk av musikk i AV-produksjon (inkl. online)
Produksjonstype

Definisjon

Musikkategori

Synkroniseringsavgift 1)

Kopivederlag

Reklame

Produksjon med omsetningsfremmende
eller merkevarebyggende formål.

Eksisterende musikk

Fohandles direkte med opphaver/ forlag

Inkl. i synkroniseringsavgiften

Spillefilm

Film fremstilt med henblikk på (men ikke
utelukkende til) visning på kino. Ment for
kommersiell distribusjon.

Eksisterende musikk

Fohandles direkte med opphaver/ forlag

NOK 0,18 per musiksekund per kopi

For visning i Norden:

Bestillingsmusikk

Spilletid opptil 15 min

NOK 19.543

Spilletid opptil 30min

NOK 38.468

Spilletid over 30 min

NOK 58.010

Inkl. i synkroniseringsavgiften

Visning i Europa: NOK 13.474
Visning utenfor Europa: NOK 20.263
Kortfilm
+ trailere
med kinodistribusjon

Kort film (under 60 minutter lang) med
fiktivt handlingsforløp. Fremstilt med
henblikk på visning på kino.

Kortfilm
TV, festival og annen visning

Kort film (under 60 minutter lang) med
Eksisterende musikk
fiktivt handlingsforløp. Ikke fremstilt med
henblikk på kinovisning, men til TVBestillingsmusikk
visning, festivaler og annen visning.

Dokumentar
+ trailere
med kinodistribusjon

Produksjon uten manus, som omhandler
virkelige hendelser. Fremstilt med
henblikk på visning på kino.

Dokumentar
TV, festival og annen visning

Produksjon uten manus, som omhandler
virkelige hendelser. Ikke fremstilt med
henblikk på kinovisning, men til TVvisning, festivaler og annen visning.

Undervisnings-produksjon Produksjoner med undervisningsformål,
til visning i skoler og andre ikkekommersielle institusjoner.
Skoleprosjekt

Bedriftsproduksjon
ekstern visning

Bedriftsproduksjon
intern visning

Øvrige produksjoner

Prosjekter produsert av elevene selv.
Gjelder ikke for filmskoler eller andre
semi-profesjonelle produsenter.
Produksjoner laget for eller av en bedrift.
Eksempel: Presentasjoner for kunder
eller mulige kunder.
Produksjoner laget for eller av en bedrift.
F.eks. interne produksjoner,
møtemateriale, intranettproduksjoner,
osv. Lisensen har en varighet på 1 år.
Øvrige mindre produksjoner. Gjelder kun
ikke-kommersielle produksjoner. F.eks.
dansevideoer, kunstproduksjoner,
treningsvideoer og lignende.

Eksisterende musikk

Fohandles direkte med opphaver/ forlag

NOK 0,07 per musikksekund per kopi

Bestillingsmusikk

NOK 5.349

Inkl. i synkroniseringsavgiften

NOK 17,28 per musikksekund

NOK 0,07 per sekund musikk pr. kopi

NOK 5.349

Inkl. i synkroniseringsavgiften

Eksisterende musikk

Fohandles direkte med opphaver/ forlag

NOK 0,07 per musikksekund pr. kopi

Bestillingsmusikk

NOK 8,74 per musikksekund

NOK 0,18 per musikksekund pr. kopi

Eksisterende musikk

NOK 17,28 per musikksekund

NOK 0,07 per musikksekund pr. kopi

Bestillingsmusikk

NOK 8.74 per musikksekund

NOK 0,18 per musikksekund pr. kopi

Eksisterende musikk

NOK 5,18 per musikksekund

Bestillingsmusikk

NOK 3,54 per musikksekund

Eksisterende musikk

NOK 3,02 per musikksekund

Bestillingsmusikk

NOK 3,54 pr musikksekund

Eksisterende musikk

Fohandles direkte med opphaver/ forlag

Bestillingsmusikk

NOK 11,57 per musikksekund

Eksisterende musikk

NOK 1728 per sang per produksjon.

Bestillingsmusikk

NOK 11,57 per musikksekund

Eksisterende musikk

NOK 8,64 per musikksekund

Bestillingsmusikk

NOK 8,74 per musikksekund

NOK 0,07 per musikksekund pr. kopi

NOK 0,07 per musikksekund pr. kopi

NOK 0,07 per musikksekund pr. kopi

NOK 0,07 per musikksekund pr. kopi

NOK 0,07 per musikksekund pr. kopi

1) Tilleggsavgifter for produksjoner som skal vises utenfor Norden og Baltikum (gjelder kun Nordisk/Baltisk repertoar)
Ovenstående synkroniseringsavgifter gjelder kun for visning i Norden og Baltikum.
Tilleggsavgift for visning utenfor Norden og Baltikum
Visningsområde
Per enkeltland
Europa
USA & Canada
Hele verden

Tilleggsavgift i prosent
+15%

Tilleggsavgift
Ovenstående avgift x 1,15

+100%
+100%

Ovenstående avgift 2
Ovenstående avgift 2

+200%

Ovenstående avgift 3

Priser for fysiske kopier til privat bruk (f.eks. DVD)
Produksjonstype

Definisjon

Kopivederlag

AV-produksjoner

Spillefilm, TV-serier, kortfilm,
dokumentarer og stand-up show.
Gjelder også revyer med mindre enn
50% musikkinnhold.

2,5725 % av pris til butikk (eks. moms)
3,25 % av pris direkte til forbruker (eks. moms)

Konsert/musikkvideoDVD

Produksjoner hvor musikken er det
primære innhold eller formål, som f.eks.
konserter eller musikkvideoer.

7,2% av pris til butikk (eks. moms) (inkl. synk.)
5,91% av pris direkte til forbruker (eks. moms) (inkl. synk.)

Øvrige musikkproduksjoner

Produksjoner der musikken er det
primære innhold, men som ikke er en
konsert/musikkvideo-DVD. F.eks.
musikaler, operaer, eller musikalske
dokumentarer. Gjelder også revyer med
mer enn 50% musikkinnhold.

Synkroniseringsavgift

NOK 6,05 per musikksekund

NB! Minimumsvederlag: NOK 0,56 pr kopi

Inkl. i kopivederlaget

NB! Minimumsvederlag: NOK 4,16 pr kopi
9,009% av pris til butikk (eks. moms) per kopi pro rata iht.
musikkinnhold
7,4% av pris (eks. moms) til forbruker per kopi pro rata iht.
NOK 6,05 per musikksekund
musikkinnhold
NB! Minimumsvederlag: NOK 5,65 kr per kopi pro rata iht. musikkinnhold

Synkroniseringstillegg - for ny tillatelse
For hver gang det lages nye kopier eller produksjonen vises i annen sammenheng enn hva tidligere tillatelse omfatter, skal ny tillatelse innhentes.
Masterrettigheter
Husk å klarere masterrettighetene med plateselskapet som eier innspillingen du kopierer fra.
Minimumsfakturering
NCBs laveste faktureringsbeløp er NOK 560.

