Gjelder fra 01.11.17

Priser for bruk av musikk i TV-produksjoner (inkl. online)
Produksjonstype

Definisjon

Musikkategori

Synkroniseringsavgift

Live On Tape

En liveopptakelse med publikum tilstede.

Eksisterende musikk

NOK 7,77 per musikksekund

Bestillingsmusikk

NOK 8,74 per musikksekund

TV drama
med visning innenfor
Norden/Baltikum

TV drama med et fiktivt handlingsforløb til visning, kun vist
innenfor Norden/Baltikum. Hvis en visningsavtale utenfor
Norden/Baltikum foreligger ved første visning, skal
rettighetshaver kontaktes direkte.

Opp til 30 sekunder: NOK 3890 (per sang)
Eksisterende musik

30-60 sekunder: Ytterligere NOK 1945 (per sang)
Etter 60 sekunder: Ytterligere NOK 975 per 30 sekund (per
sang)
Mindre Dramatiske TV-serier (Maks 3 episoder): NOK
5.349 per episode

TV drama
for visning utenfor
Norden/Baltikum

Drama laget for TV, med et fiktivt handlingsforløp, til visning
utenfor Norden og Baltikum.

Bestillingsmusikk

Større Dramatiske TV-serier (Mer enn 3 episoder): NOK
38.468 t.o.m. 6 episoder. F.o.m. episode 7 betales det
NOK 5.349 per episode

Eksisterende musikk

Forhandles direkte med opphaver/forlag
Mindre Dramatiske TV-serier (Maks 3 episoder): NOK
5.349 per episode

Bestillingsmusikk

Konserter

Andre TV-produksjoner

Vignett

Bumper

Trailer og
TV-reklame

Større Dramatiske TV-serier (Mer enn 3 episoder): NOK
38.468 t.o.m. 6 episoder. F.o.m. episode 7 betales det
NOK 5.349 per episode

Konserter og andre forestillinger. Inkluderer ikke operaer eller Eksisterende musikk
musikaler; her skal man kontakte rettighetshaverne direkte.
Bestillingsmusikk

NOK 6,05 per musikksekund

Alle andre TV-produksjoner, inkludert lokal-TV.

Eksisterende musikk

NOK 17,28 per musikksekund

Bestillingsmusikk

NOK 8,74 per musikksekund

Eksisterende musikk

Forhandles direkte med opphaver/forlag

Bestillingsmusikk

NOK 1963 per episode

Kjenningsmelodi som markerer start og slutt på en TVproduksjon.

Musikk brukt som overgang til innslag og/eller reklamepauser. Eksisterende musikk
TV-trailere (kort reklame for et TV-program) og TV-reklamer.

Tilleggsavgift i prosent

Tilleggsavgift

Per enkeltland
Europa
USA og Canada
Hele verden

+15%
+100%
+100%
+200%

Ovenstående avgift x 1,15
Ovenstående avgift x 2
Ovenstående avgift x 2
Ovenstående avgift x 3

NOK 8,74 per musikksekund

Eksisterende musikk

Forhandles direkte med opphaver/forlag

Bestillingsmusikk

NOK 8,74 per musikksekund

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.

Forhandles direkte med opphaver/forlag

Bestillingsmusikk

Ovenstående synkroniseringsavgifter gjelder kun for visning i Norden og Baltikum
Tilleggsavgifter for produksjoner som skal vises utenfor Norden og Baltikum (gjelder kun Nordisk/Baltisk musikk).
Gjelder ikke TV drama, eller kategoriene som forvaltes av rettighetshavere direkte.
Tilleggsavgift for visning utenfor Norden og Baltikum
Visningsområde

NOK 8,74 per musikksekund

