FAQ om vilkår for AV-Rammeaftale
Nedenfor skitseres vilkårene for ”Musik i biblioteksrummet” og ”TV i biblioteksrummet” i KLs og rettighedshavernes AV-Rammeaftale, 2013.
Hvilke biblioteker er omfattet?
AV-Rammeaftale omfatter samtlige folkebiblioteker
under kommunerne samt evt. andre biblioteker (ej
skolebiblioteker), som kommunerne måtte være ansvarlige for (i det følgende samlet betegnet ”biblioteker”).
Hvad får biblioteker adgang til med ”Musik i biblioteksrummet”?
Arrangementer med musik på biblioteker:
Biblioteker får adgang til at afholde arrangementer
med musik for et tilstedeværende publikum, fx liveoptræden i mindre omfang (hvor optræden ikke har
karakter af en koncert), børneunderholdning, musikalsk legestue, foredrag og andet, hvori der indgår
fremførelse af musik (mekanisk eller live). Der må i
gennemsnit afholdes op til 20 arrangementer pr. kalenderår pr. bibliotek/filial. Der må pr. arrangement
maksimalt være 150 tilhørere og en maksimal billetindtægt på 10.500 kr.

gangen til tv-signaler) er ikke omfattet. Der må ikke
tages entré. Visning af tv må ikke ske på biograflignende måde.
Offentlig visning af enkelte DR tv-programmer tidsforskudt på biblioteker:
Biblioteker får adgang til visning af DR tv-udsendelser
på biblioteker, så bibliotekerne kan fremstille eksemplarer og vise tv-udsendelser fra DR’s tv-kanaler på
skærme (undtagen storskærme) opstillet i bibliotekets
fysiske lokaler på et andet tidspunkt end udsendelsestidspunktet. Retten omfatter alene DR egenproducerede tv-udsendelser, hvor bibliotekerne har været aktivt
involveret i tilblivelsen af tv-udsendelsen ved fx at bidrage væsentligt til udsendelsen eller stille lokaler til rådighed. Visningen skal finde sted senest 1 år efter udsendelsestidspunktet. Eksemplarerne må ikke anvendes til
andre formål og må maksimalt opbevares 1 år efter
udsendelsestidspunktet. Der må ikke tages entré.
Visning af tv-programmerne må ikke ske på biograflignende måde.

Koncerter på biblioteker:
Biblioteker får adgang til at afholde koncerter. Koncerter omfatter liveoptræden med musik (inkl. eventuel
playback) på biblioteker. Der må i gennemsnit afholdes op til 20 koncerter pr. kalenderår pr. bibliotek/filial. Der må pr. koncert maksimalt være 150
tilhørere og en maksimal billetindtægt på 10.500 kr.

Lydsiden ved visning af tv
Biblioteker får adgang til lydsiden ved visning af tv på
biblioteker (flow-tv) samt lydsiden ved visning af enkelte DR tv-programmer tidsforskudt på biblioteker.

Baggrundsmusik i biblioteksrummet:
Bibliotekerne kan i bibliotekets fysiske lokaler og indgangsparti spille musik fra cd eller anden musikkilde.
Dog er lokaler/caféområder med salg af mad, snacks
og drikkevarer (konsumsalg) ikke omfattet. AVRammeaftale omfatter fremførelsen af musikken, men
giver ikke ret til fx at fremstille eksemplarer af musikken.

Arrangementer, som arrangeres i samarbejde med
tredjemand, fx hvor biblioteker låner eller udlejer
lokaler til andre (andre lokaliteter end biblioteker,
såsom kulturhuse etc.) er ikke omfattet.

Hvad får biblioteker adgang til med ”TV i biblioteksrummet”

Øvrige vilkår
Brug til forskning og undervisning er ikke omfattet.

Lydsiden i reklamefilm og andre film, såsom kort- og
dokumentarfilm, og spillefilm, er ikke omfattet. Lydsiden i reklamefilm, som gøres tilgængelig for biblioteker, håndteres via den pågældende aktør, som gør
reklamefilmene tilgængelige. Termen ”lydsiden” omfatter musikværker og dertil knyttet tekst.

Offentlig visning af tv på biblioteker (flow-tv):
Biblioteker får adgang til i bibliotekets fysiske lokaler
at opstille tv-skærme (ikke storskærme), der viser
følgende tv-kanaler samtidig og uændret (flow-tv).
DR1
DR2
DR3
DR K
DR Ramasjang
DR Ultra
TV2
TV2 Regionerne
TV2 News
CNN
BBC World News
dk4

Såfremt et bibliotek har behov for brug udover vilkårene i AV-Rammeaftalen, kan bibliotekerne kontakte
Copydan AVU-medier.

Sportsudsendelser og fjernsynsudsendte filmværker,
der indgår i biografernes almindelige repertoire af
spillefilm, er undtaget. Modtagelsen af tv-kanaler (ad-

Beløbene er angivet ekskl. evt. moms og er p.t.
momsfrit. Alle beløb er 2013-vederlag og reguleres
årligt på grundlag af det forudgående års forbruger-

Tilslutning
AV-Rammeaftalen tilsluttes af kommuner via Copydan
AVU-medier på vegne af samtlige af kommunens biblioteker, hvorved samtlige kommunens biblioteker opnår de muligheder, der er anført ovenfor.
Pris
Musik i biblioteksrummet:
0,02 kr. pr. borger, pr. måned.
TV i biblioteksrummet:
0,01 kr. pr. borger, pr. måned.

prisindeks for oktober måned. Faktureringen sker én
gang årligt og i starten af et kalenderår.
Har biblioteker anvendt musik og/eller TV forud
for 2014?
Biblioteker og kommuner må individuelt klarere brugen af musik og TV i tiden før 2014 alt efter forbruget.
Biblioteker MED Statsbibliotekets AV-pakke
De kommuner, der har tiltrådt Statsbibliotekets AVpakke er omfattet af dette aftalegrundlag i 2013. Fra
og med 1. januar 2014 kan de overgå til at være omfattet af AV-Rammeaftalen.
Biblioteker UDEN Statsbibliotekets AV-pakke
De kommuner, der ikke har tiltrådt Statsbibliotekets
AV-pakke og biblioteker, der har anvendt musik
og/eller TV før 2014 (fx i flere år uden licensering) kan
vælge mellem følgende 2 valgmuligheder:
A.

Købe AV-Rammeaftalen tilbagevirkende fra
den 1. januar 2013 hos Copydan AVU-medier
– hermed vil kommunen/bibliotekerne klarere
al brug af musik og TV i tiden før 2014, eller

B.

Individuelt afregne bibliotekernes brug i tiden
før 2014 direkte med rettighedshaverne - ved
musikarrangementer og koncerter er det fx
direkte afregning via Koda.

NB: Det er en betingelse for klarering, at kommunen
tiltræder AV-Rammeaftale inden den 1. februar
2014
Opsigelsesvarsel?
AV-Rammeaftale kan opsiges skriftligt over for Copydan AVU-medier med 6 måneders varsel til udgangen
af et kalenderår.
Kontakt om AV-Rammeaftale
Spørgsmål om AV-Rammeaftalen, herunder vilkår og
tilslutning, rettes til:
Copydan AVU-medier
Bryggervangen 8, 1. sal
2100 København Ø
E-mail: avumedier@avumedier.dk
Telefon: 35 44 14 96

