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AVTALE OM BRUK AV MUSIKK PÅ INTERNETT 
 

MELLOM 

 

TONO, Tøyenbekken 21, Pb. 9171 Grønland, 0134 Oslo  (TONO) 

 

OG 

 

, (Utbyder) 

 

 
§1 Formål  

 

TONO gir med dette Utbyder en midlertidig, ikke-eksklusiv lisens iht de følgende vilkår, til å 

benytte TONOs repertoar i forbindelse med tilgjengeliggjøring i Norge av sin nettbaserte 

radiosending på den i avtalen omtalte Internettside.  

 

§2 Omfang 

 

Lisensen omfatter fremføring og lydfesting av TONOs repertoar av norske og utenlandske 

musikkverk, herunder musikk med tilhørende tekst. Musikkverkene er beskyttet i henhold til 

lov om opphavsrett til åndsverk (lov av 12. mai 1961 nr. 2, med endr. av 17. juli 2005 nr. 97).  

 

Lisensen gir Utbyder anledning til å tilby tjenesten i form av webradiostreaming av lovlig 

anskaffet musikk tilhørende TONOs repertoar. Tjenesten lisensieres kun som en ikke-

interaktiv streamingtjeneste.  

 

§3 Vilkår og begrensninger 

 

TONO kan på vegne av vedkommende rettighetshaver nedlegge forbud mot bruk av bestemte 

verker. Verker som ikke omfattes av TONOs repertoar og rettigheter som ikke forvaltes av 

TONO faller utenfor denne lisens. Gjengivelse av sangtekster og noter mv. krever særskilt 

tillatelse fra rettighetshaver.   

 

Hvis det dreier seg om førstegangsutgivelse av et verk, skal det på forhånd innhentes 

individuelt samtykke fra de enkelte opphavsmenn til verket. Lisensen omfatter ikke tillatelse 

til overspilling fra eksisterende fonogram. Det påligger Utbyder å innhente slik tillatelse fra 

de aktuelle plateprodusenter og artister. 

 

Interaktive tjenester og/eller tjenester som muliggjør lagring, eksempelvis podcasting, er ikke 

omfattet av denne avtalen og må avtales separat. Utbyder skal i tilknytning til tjenester som 

tar sikte på streaming sørge for rimelige tekniske tiltak for å begrense muligheten for 

nedlasting av musikkverkene. 
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Utbyder har videre plikt til å gjøre brukeren oppmerksom på at viderekopiering etter denne 

avtale ikke er tillatt, jfr åndsverkloven. Avtalen gir heller ikke anledning for tredjepart å 

videreføre innhold som gjøres tilgjengelig gjennom denne avtalen, uten at vedkommende 

tredjepart inngår separat avtale om dette med TONO. Med videreføring forstås også lenking 

til den lydstrømmen som ligger til grunn for Utbyders webradiotilbud.  

 

Lisensen gir ikke Utbyder lov til å benytte TONOs repertoar på annen måte enn det som er 

eksplisitt inkludert i avtalen. Utbyder kan ikke overdra lisens eller rettigheter i denne avtalen 

til tredjepart. 

 

§4 Hyperlenker og adresser 

 

Lisensen gir Utbyder rett til å benytte TONOs repertoar fra Internettadressen 

www.Utbyder.no, og omfatter kun tilgjengeliggjøring fra dette nettsted til sluttbrukere i 

Norge. 

 

På nettsiden skal det stå følgende:    

«Denne tjenesten tilbys av Utbyder. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. 

Uautorisert lenking, videreføring eller kopiering er ulovlig.»  

 

Det skal etableres en hyperlenke (peker) mellom navnet TONO i den ovennevnte tekst, og 

TONOs hjemmesider. Adressen er www.tono.no  

 

§5 Droit moral  

 

Navnene på opphavsmennene til de musikkverker som brukes, skal angis ved tekst og 

krediteres i henhold til åndsverkloven § 3 om opphavsmannens droit moral. 

 

Tillatelsen er betinget av at Utbyder oppnår samtykke fra rettighetshaver hvis et bestemt verk, 

eller verker av en bestemt opphavsmann, benyttes i en religiøs, pornografisk eller politisk 

kontekst, samt hvor verk eller opphavsmann knyttes til Utbyders produkt eller budskap. Dette 

omfatter også der en eller flere melodier anvendes som logo, varemerke eller lignende. 

 

Musikkverkene kan stilles til rådighet i sin helhet eller som utdrag. Verkene må ikke 

bearbeides eller på annen måte endres i strid med bestemmelsene i åndsverkloven. 

 

§6 Vederlag 

 

Lisensen gir Utbyder rett til å benytte TONOs repertoar på Internettsiden mot betaling av et 

vederlag på 12 % av tjenestens brutto omsetning justert for musikkandel i sendingene, dog 

minimum NOK 800,- pr mnd pr kanal for kanaler med maksimalt 1.000 samtidige lyttere eller 

maksimalt 3.000 månedlige lyttertimer, og minimum NOK 1.600,- pr mnd pr kanal for 

kanaler med maksimalt 5.000 samtidige lyttere eller maksimalt 7.000 månedlige lyttertimer. 

For kanaler med lyttere/lyttertimer ut over dette avtales minimumsvederlaget individuelt. 

 

Vederlaget kalkuleres og faktureres samlet pr kalenderår. Ved forsinket betaling økes 

fakturakravet med den alminnelige forsinkelsesrente fra forfallsdatoen. 

 

§7 Rapportering av verk 
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Utbyder plikter å rapportere all musikkbruk i sendingene. Rapportene skal inneholde 

verkstittel, rettighetshaver og spilletid på samtlige musikkverk som er anvendt i 

webradiostrømmingen. I rapporten skal Utbyder også opplyse om tjenestens brutto omsetning 

pr måned, antall sendetimer og musikktimer pr måned og maksimalt antall samtidige lyttere. 

Rapporten skal leveres innen den 15. dagen etter utløp av måneden/perioden rapporten 

gjelder. 

 

TONO er berettiget til å foreta kontroll av Utbyders bokføring og regnskap i forhold til de 

aktiviteter som relaterer seg til avtalen. 

 

§8 Avtalens opphør 

 

Dersom betaling ikke skjer til avtalt tid eller Utbyder på andre måter misligholder avtalen vil 

tillatelsen til å benytte TONOs repertoar falle bort. Utbyder vil heretter være uberettiget til å 

fortsette musikkbruken. Såfremt det ikke foreligger en gyldig avtale mellom partene 

forbeholder TONO seg retten til å oppkreve vederlag med et tillegg på 100% av de gjeldende 

tariffer i det aktuelle tidsrom hvor musikkbruken har funnet sted uten foregående tillatelse. 

 

§9 Virkeområde 

 

Avtalen skal bedømmes etter norsk rett og avtalt verneting for begge parter er Oslo. 

 

§10 Ikrafttredelse og oppsigelse 

 

Avtalen trer i kraft 1. august 2020.   

 

Avtalen kan sies opp av begge parter med 1 måneds varsel. 

 

* * * 

 

For TONO:                                                               For Utbyder: 

 

Dato__________                                                      Dato______________ 

 

 

 

____________________    ____________________ 

Inger Elise Mey               

Avdelingsdirektør 


