
 

 
 
TILLSTÅND TILL NYTTJANDE AV UR-PROGRAM 
 
COPYSWEDE ger, i egenskap av företrädare för upphovsmän, utövande konstnärer och 
fonogramproducenter med rättigheter i UR-program, härmed tillstånd till <Namn, Orgnr, Adress, Postnr 
Ort>, (”Kommunen/Landstinget”) att, i dess egenskap av huvudman för undervisningsverksamhet m.m., 
nyttja UR-program enligt nedan.  
 
En förutsättning för nyttjandet enligt tillståndet är att Kommunen/Landstinget tecknat avtal 
(”Normalavtalet”) med UR och COPYSWEDE avseende tillämpningen av detta tillstånd och motsvarande 
tillstånd från UR och att nyttjandet sker i enlighet med Normalavtalet. Kommunen/Landstingets 
verksamheter på vilka tillståndet är tillämpligt anges i särskild bilaga till Normalavtalet. 
 
Kommunen/Landstinget har inte rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta tillstånd. 
 
UR svarar för den ekonomiska ersättningen för till Kommunen/Landstinget upplåten nyttjanderätt.  
 
1 § UPPLÅTELSENS OMFATTNING 
Kommunen/Landstinget får inom de verksamhetsområden som Kommunen/Landstinget är huvudman för 
och som anges i bilaga till ovan nämnda Normalavtal på följande sätt nyttja alla UR-program som anges av 
UR. Beträffande nyttjanden enligt A. nedan gäller upplåtelsen även om nyttjandet utförs på 
Kommunen/Landstingets uppdrag av Mediacentral1 vilken bedrivs i form av kommunförbund, 
kommunalförbund, bolag eller annan form av juridisk person.  
 
A. Mediacentralsverksamhet 

1. Mediacentral får framställa exemplar av UR-program från utsändning på löst lagringsmedium. 
2. Mediacentral får framställa exemplar av UR-program som överförts direkt från UR på löst 

lagringsmedium. Det får också ske på fast lagringsmedium, temporärt för vidarekopiering på löst 
medium för vidareanvändning enligt 4 och 6 nedan och permanent för överföring enligt 5 nedan. 

3. Mediacentral får kopiera exemplar av UR-program som överlåtits direkt från UR på löst 
lagringsmedium. 

4. Mediacentral får på löst fysiskt lagringsmedium låna/hyra ut sådana exemplar som sägs i 1-3 till 
utbildningsanordnare för undervisningsändamål. 

5. Mediacentral får överföra UR-program genom slutet datanätverk till särskilt registrerad 
skolpersonal hos utbildningsanordnare för undervisningsändamål. 

6. Mediacentral får överlåta sådana exemplar som sägs i 1-3 till bibliotek för dess avgiftsfria utlåning 
och uppspelning i egna lokaler. 

 
B. Organiserad undervisningsverksamhet 

7. Den rektor/verksamhetsansvarig utser får på löst fysiskt lagringsmedium framställa exemplar av 
UR-program från utsändning  

8. Den rektor/verksamhetsansvarig utser får på löst fysiskt lagringsmedium framställa exemplar av 
UR-program som överförts direkt från UR 

9. Den rektor/verksamhetsansvarig utser får på löst fysiskt lagringsmedium kopiera exemplar av UR-
program som överlåtits direkt från UR 

10. Den rektor/verksamhetsansvarig utser och särskilt registrerar får på löst fysiskt lagringsmedium 
framställa exemplar av UR-program utifrån överföring enligt 5. 

11. Den rektor/verksamhetsansvarig utser och särskilt registrerar får genom streaming-teknik överföra 
UR-program i slutet datanätverk inom ramen för respektive skolenhets/utbildnings organiserade 
undervisningsverksamhet utifrån UR-program erhållna i enlighet med 5. 

                                                 
1  Med Mediacentral menas i detta tillstånd en professionellt arbetande inrättning som kan organisera tillgången 
till UR -program inom en kommuns verksamhetsområden, tex AVC, AV Media eller bibliotek. 



 

 
 
 

12. Den rektor/verksamhetsansvarig utser får, inom ramen för respektive skolenhets/utbildnings 
organiserade undervisningsverksamhet, på löst lagringsmedium framställa exemplar av och 
framföra/spela upp UR-program, som skolenheten/utbildningen erhållit på löst fysiskt 
lagringsmedium i enlighet med 4, 5, 7, 8 och 9. 

 
C. Biblioteksverksamhet 

13. Bibliotek får, om det sker avgiftsfritt, låna ut löst fysiskt exemplar av UR-program som levererats 
av UR eller av Mediacentral. 

14. Bibliotek får, om det sker avgiftsfritt, i biblioteksenhets egna lokaler spela upp/framföra UR-
program som levererats i form av löst fysiskt exemplar av UR eller av Mediacentral. 

 
D. Museiverksamhet  

15. Museum får, om det sker avgiftsfritt, i dess egna lokaler spela upp/framföra UR-program som 
levererats i form av löst fysiskt exemplar av UR eller av Mediacentral. 

 
 
2 § AVTALSBROTT 
Tillståndet kan återkallas av COPYSWEDE om Kommunen/Landstinget väsentligen nyttjar UR-program på 
sätt som går utöver vad som lämnas tillstånd för ovan och på uppmaning inte omedelbart vidtar rättelse. 
Tillståndet upphör då omedelbart. Återkallande skall vara skriftligt. 
 
3 § GILTIGHETSTID och UPPSÄGNING 
Tillståndet gäller fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31. Det förlängs automatiskt med ytterligare 12 
månader om det inte sägs upp senast tre månader före slutdatum. 
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