Standardavtal icke kommersiell podcast 2021
Mellan å ena sidan [
], nedan kallad Licenstagaren, och å andra sidan Ifpi Sverige, nedan kallat Ifpi, å andra sidan har träffats följande

AVTAL
1.

Avtalets föremål

Denna licens reglerar icke-kommersiell podcasting verksamhet, d.v.s. verksamhet som sker utan vinstsyfte. Med podcasts avses sändningsverksamhet där digitala ljudfiler framförs som en strömmande
sändning över internet (streaming) alternativt som en nedladdningsbar ljudfil via internet. Med ickekommersiell podcasting avses en sändningsverksamhet där bruttoomsättningen från sändningsverksamheten ej överstiger 5 000 kr per månad.
Ifpi lämnar på nedan angivna villkor Licenstagaren tillstånd att framföra de ljudinspelningar vars rättigheter innehas av IFPIs medlemmar. Avtalet avser endast framförande till enskilda (sk business-tocustomer) och ej till framförande i exempelvis butik eller liknande.

2.

Veto

Licenstagaren är medveten om att rättighetshavare kan vägra Licenstagaren att i sin sändningsverksamhet använda ljudinspelningar vars rättigheter innehas av rättighetshavarna. Om Ifpi meddelar veto
till Licenstagaren skall denne omgående upphöra med att använda aktuella inspelningar i sin sändningsverksamhet.

3.

Territoriell begränsning

Denna licens avser endast tillhandahållande av podcasts till lyssnare som befinner sig i Sverige. I det
fall Licenstagaren har för avsikt att tillhandahålla podcasts till lyssnare utanför Sveriges gränser skall
detta särskilt regleras mellan Licenstagaren och Ifpi innan denna sändningsverksamhet påbörjas.

4.

Särskilt om länkning

Denna licens ger inte Licenstagaren rätt att låta tredje part tillgängliggöra podcasts eller dess innehåll
till allmänheten genom exempelvis länkning eller på annat liknande sätt.

5.

Metadata

Denna licens ger inte Licenstagaren rätt att tillhandahålla metadata till tredje part beträffande de ljudinspelningar som används i sändningsverksamheten.
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6.

Kopieringsskydd

Licenstagaren skall tillse att podcasts levereras med ett, såvitt Licenstagaren känner till och kan bedöma, fullgott kopieringsskydd i avsikt att förhindra att kopiering samt spridning av ljudsändningen till
obehöriga kan ske.

7.

Ersättning

Denna licens avser endast podcasts vars totala speltid uppgår till maximalt 45 minuter och där musik
utgör maximalt 50 % av podcastens totala speltid. Resterande speltid skall bestå av redaktionellt
material.

Licens A
Fast avgift uppgående till 742 kr per månad
Maximalt 5 000 lyssningar per månad
Maximalt 1 000 nedladdningar per månad

Licens B
Fast avgift uppgående till 2 119 kr per månad
Maximalt 5 000 - 15 000 lyssningar per månad
Maximalt 1 000 nedladdningar per månad

Licens C
Vid över 15 000 lyssningar per månad eller över 1 000 nedladdningar per månad skall ersättningen
avtals särskilt.

Ersättningsbeloppen följer årlig utveckling av konsumentprisindex (KPI) med basmånad oktober föregående år och regleras per den 1 januari. Ersättningsbeloppen anges exklusive gällande mervärdesskatt.

8.

Fakturering

Betalning sker efter faktura från Ifpi en gång per månad. Vid försenad betalning förbehåller sig Ifpi
rätten att debitera dröjsmålsränta med 8 % över gällande dis-konto samt påminnelseavgift enligt lag.
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9.

Förbud mot nyttjande av ljudinspelningar i reklaminslag

Detta avtal ger inte Licenstagaren rätt att nyttja ljudinspelningar i någon form av reklam och ej heller
använda ljudinspelningar på sådant sätt att de kan förknippas med reklam.

10.

Rapportering till Ifpi

Licenstagaren skall senast den 30: e varje månad rapportera till Ifpi dels vilka ljudinspelningar som
använts i sändningsverksamheten, samt dels hur många besökare som lyssnat respektive laddat ner
podcasts. Rapporten skall innehålla de uppgifter som framgår av Bilaga B.

11.

Revidering av avtalstext

Om så är nödvändigt kan revidering av avtalstext ske under löpande avtalsperiod. För att en revidering
skall vara bindande krävs att denna sker skriftligen och godkänns i vederbörlig ordning av berörda parter.

12.

Ogiltighet av klausul

I det fall en klausul i detta avtal blir ogiltig under avtalsperioden på grund av lagändring eller liknande
händelse kan den aktuella klausulen korrigeras förutsatt att det annars kan påverka parternas ställning
eller skyldigheter enligt detta avtal. Sådan ändring skall ske skriftligen och godkännas i vederbörlig
ordning av berörda parter.

13.

Ideell rätt

Licenstagaren skall tillse att uppgifter om artist, grupp samt titel visas i samband med att den aktuella
ljudfilen spelas upp. Det är inte tillåtet att använda musiken i ett för artisten eller upphovsmannen
kränkande syfte.

14.

Överlåtelse och annat nyttjande

Licenstagaren äger ej rätt att överlåta detta avtal på annan.

15.

Uppsägning i förtid

Om Licenstagaren bryter mot detta avtal eller gör intrång i rättighetshavarnas upphovsrätt äger Ifpi
rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

16.

Avtalstid

Detta avtal gäller från och med [
] och tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningsrätt. Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen.
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Detta avtal är upprättat i två stycken likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Ifpi Sverige

För Licenstagaren

Stockholm den _____ / _____ 2021

_____________ den ___ / ___ 2021

_____________________________

_____________________________

Ludvig Werner, VD

Underskrift

_____________________________
Namnförtydligande
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Bilaga A

RAPPORTBLANKETT

1. Datum för start av sändningsverksamhet:

______ / _____ 2021

2. Organisationsnummer eller personnummer:

_______________________

3. Maximalt antal samtidiga lyssnare:

_______________________

4. Musikmängd (antal sändningstimmar per år):

_______________________

5. Kontaktperson:

_______________________

6. E-postadress till kontaktperson:

_______________________

7. Telefonnummer till kontaktperson:

_______________________

8. Mobiltelefonnummer till kontaktperson:

_______________________

9. Adress (URL) till webbplats:

_______________________

10. Faktureringsadress:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Bilaga B

Musikrapportunderlag:

Följande uppgifter skall rapporteras beträffande ljudspår som spelats upp i Tjänsten:
1.
2.
3.
4.
5.

Artist
ISRC-kod (i det fall denna finns tillgänglig)
Musiktid
Skivbolag
Titel

Exempel:
1.
2.
3.
4.
5.

Veronica Maggio
SERYZ0500107
00:03:15
Universal Music AB
Vi mot världen

