Mellan Närradioföreningen X (nedan kallad Närradioföreningen) och Administration av
litterära rättigheter i Sverige, ALIS som företrädare för anslutna upphovsmän och
rättighetshavare,
samt
Läromedelsförfattarnas
Förening,
LFF,
Svenska
Journalistförbundet, SJF, Sveriges Dramatikerförbund, SDF, och Sveriges
Författarförbund, SFF som företrädare för sina övriga medlemmar, (sammantaget nedan
kallade Organisationerna) har denna dag träffats följande:

AVTAL
1. Rättighetsupplåtelse
Organisationerna upplåter till Närradioföreningen rätt att, på de villkor som anges i detta
Avtal, sekundärt nyttja till Organisationerna anslutna upphovsmäns och rättighetshavares
publicerade texter för uppläsning i notisform, nyhetsform eller i form av kortare utdrag i
ljudradioutsändning samt överföring till band eller annan ljudbärare som utgör
förutsättning för Närradioföreningens egna utsändningar och som sker med
Närradioföreningens egen utrustning.
Detta Avtal omfattar inte uppläsning av sådan text för vilken enskild upphovsman eller
rättighetshavare skriftligen meddelat förbud för sekundärt nyttjande enligt punkten 1,
första stycket, i detta Avtal. Förevarande Avtal omfattar inte heller rätten att använda text
enligt punkten 1, första stycket, vid inspelning och utsändning i reklamsammanhang eller
liknande kommersiella sammanhang.
För nyttjande som innebär att publicerad text i sin helhet eller större delar uppläses i
ljudradioutsändning eller överförs till band eller annan ljudbärare för utsändning i
ljudradio krävs rättighetsklarering i särskild ordning. ALIS förbinder sig att verka för en
sådan rättighetsklarering.
Närradioföreningen äger inte utan särskild överenskommelse med Organisationerna
upplåta rättigheterna till text till annan enligt detta Avtal.
2. Titel och namnangivelse
Närradioföreningen förbinder sig att vid utsändning av text enligt detta Avtal omnämna
upphovsmannens namn samt i förekommande fall textens titel.
3. Ersättning
Ersättning för upplåtelsen enligt punkten 1 skall erläggas i enlighet med tarifftabellen - se
bil. 1. Tarifferna skall i fortsättningen följa förändringen av konsumentprisindex och
uppräknas således årsvis. Ersättningen skall erläggas efter fakturering från ALIS efter
avlämnad redovisning av antalet sändningstimmar på blankett som återfinns som bil. 2.
Redovisningsblanketten skall lämnas in årligen senast den 1 mars. I samband därmed sker
en slutlig avräkning utifrån redovisad faktisk utsändningstid för föregående år.
För medlemmar av Närradions Riksorganisation, NRO, sker redovisning av utbudet
genom särskild inlämning i datafil. För sådan samordning erhåller Närradioföreningen 5%

rabatt på gällande tariff.

Eventuella ekonomiska anspråk hänföriga till rättighetsupplåtelsen enligt punkten 1 mot
Närradioföreningen från enskild upphovsman eller rättighetshavare tillhörande
Organisationerna skall ALIS svara för.
4. Avtalstid
Detta Avtal överensstämmer med villkor framförhandlade mellan NRO och
Organisationerna. Avtalet träder i kraft vid undertecknandet och gäller t o m 2000-12-31
och förlänges därefter ett (1) år i sänder om det ej från någondera parterna uppsäges
senast tre (3) månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen skall vara skriftlig.
Utan hinder av vad ovan stadgats äger Organisationerna rätt att med omedelbar verkan
säga upp detta Avtal om Närradioföreningen bryter mot någon bestämmelse i detta Avtal
och inte vidtager rättelse omedelbart efter anmaning därom eller inställer sina
betalningar, träder i likvidation, blir föremål för utmätning, inleder ackordsförhandlingar
eller på annat sätt befinnes vara på obestånd.
Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Ort: ...................... 2000-....-....

Stockholm 2000-....-....

För
Närradioföreningen:

För
ALIS, LFF, SDF, SFF och SJF:

.......................................…….

......................................................
Lars E Rabenius / Catharina Ekdahl

Jan Trost

.......................................................

.......................................................
Susin Lindblom
.......................................................
John Erik Forslund
.......................................................
Olle Wilöf

Bilaga 1

TARIFFTABELL

UPPLÄSNING/UTSÄNDNING
AV
LITTERÄRA
VERK
NYHETSFORM ELLER I FORM AV KORTARE UTDRAG.

I

NOTISFORM,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antal timmar
Antal potentiella lyssnare (st)
per
kalenderår
< 20 000
20 000-75 000 75 000-150 000 >150 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tariffnivåer per helår (exklusive 6% moms)
Grundavgift:
(2000-01-01--12-31)
(avser utsändning av
text enligt detta Avtal
under max. 4 tim/år)

2 000 kr

3 500 kr

5 000 kr

6 500 kr

Tilläggsavgifter:
(2000-01-01--12-31)
(utsändning av text
enligt detta Avtal
utöver ovanstående 4 tim/år)
+ 1-15
910 kr

1 110 kr

1 370 kr

1 600 kr

+ 1-25

1 050

1 350

1 750

2 100

+ 1-40

1 330

1 830

2 510

3 100

+ 1-60

1 750

2 550

3 650

4 600

+ 1-90

2 170

3 270

4 790

6 100

+ 1-120

2 590

3 990

5 930

7 600

+ 1-160

3 010

7 070

9 100

+ 1-200

3 430

5 430

8 210

10 600

+ mer än 200

3 850

6 150

9 350

12 100

4 710

Bilaga 2

REDOVISNINGSBLANKETT (skall vara ALIS tillhanda senast 1 mars årligen.)
(V g texta)
Närradioföreningens namn:
.................................................................................................................……..

Kontaktperson/uppgiftslämnare: .......................................................................……….
Fakturaadress:
........................................................................................................................
Telefonnummer: .....................................

Faxnummer: .......................................

E-postadress: .......................................................................................................
Organisationsnummer: ............................... - ..................
Potentiellt antal lyssnare på utsändningsfrekvensen: .....
.....
.....
.....

< 20 000 st
20 000 - 75 000
75 000 - 150 000
> 150 000

Totalt antal sändningstimmar per år: ............................
Rapportering av antalet sändningstimmar av upphovsrättsligt skyddade texter:
1) Faktiskt antal sändningstimmar för år ............. (föregående år) av upphovsrättsligt
skyddade texter (t ex nyhetstexter, artiklar, recensioner eller del ur boktext) i notisform,
nyhetsform eller i form av kortare utdrag:
...............................................
2) Beräknat antal sändningstimmar för år .............. (innevarande år) av upphovsrättsligt
skyddade texter i notisform, nyhetsform eller i form av kortare utdrag:
................................
Närradioföreningen önskar faktura: ...... 1 gg/år (betalning senast 30/4)
(v g kryssa i något av alternativen)
...... 2 ggr/år (betalning senast 30/4 och 31/9)
För Närradioföreningen:
.............................................................

.............................................................
(namnförtydligande)

