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Kommunstyrelsen 
Musik- och kulturskolor 

Avtal om notkopiering – med utökade rättigheter – 
inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 
2005/2006 

Förändrat avtal med utökade rättigheter 
Svenska Kommunförbundet har i förhandlingar med rättighetshavarna träffat ett 
nytt normalavtal om kopiering av noter inom de kommunala musik/kultur-
skolorna. 

I lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovs-
rättslagen) gjordes ett flertal ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2005, bl.a. kan 
kopieringsavtalet numera omfatta även digital kopiering (se Cirkulär 2005:60). 

Vi erfar att det finns ett behov av att i musik/kulturskolor kunna utföra digital ko-
piering och att sådan redan sker i viss omfattning. Det är därför viktigt att genom 
avtalet legalisera digital kopiering i den utsträckning som rättighetshavarna kunnat 
enas i frågan.  

Parterna har därför kommit överens om att låta avtalet omfatta även kopiering i 
form av utskrift av digitalt lagrade verk. Avtalet omfattar dock inte rätt till annan 
digital kopiering såsom skanning eller nedladdning för lagring på dator. Rätten till 
kopiering framgår av 2-4 §§ i bifogade avtalsvillkor. 

Rättighetshavarna har förbundit sig att inte ställa krav på retroaktiv ersättning för 
sådana utskrifter från digital förlaga som kan ha gjorts utan tillstånd före den 1 juli 
2005. 

Vissa andra ändringar som gjordes i upphovsrättslagen har medfört att avtalsvill-
koren ändrats såväl sakligt som redaktionellt. Av 6 § följer t.ex. att läraren för 
egen användning får framställa ett exemplar av musikaliskt verk mot tidigare tre 
exemplar.  
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Prishöjningar 
Den utvidgade kopieringsrätten och säkerställandet av att rättighetshavarna inte 
kommer att utkräva någon retroaktiv ersättning medför att priserna höjs enligt 
följande. 

Ersättning för det avtal som omfattar endast ensembleundervisning utgår med 
23.00 kronor exklusive moms per elev. 

Ersättning för det avtal som omfattar både individuell- och ensembleundervisning 
utgår med 38.00 kronor exklusive moms per elev. 

Administration 
Kommunen väljer det avtal som kommunen önskar ingå genom att kryssa för det i 
den bifogade överenskommelsen. Avtalsvillkoren följer av respektive avtal som 
finns bifogade och till vilka överenskommelsen hänvisar. Det är viktigt att alla 
uppgifter i överenskommelsen fylls i. 

Observera att all skriftväxling med anledning av avtalet sker mellan 
kommunen och Bonus Presskopia. 

    __________________ 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Ants Viirman,  
tfn 08-452 79 97 eller Agneta Lefwerth, tfn 08-452 79 79 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Ulf Johansson 

 

 Ants Viirman 
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