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SÄRSKILDA VILLKOR  

Begränsad musiklicens för webbplatser 
 
 
Bakgrund 
 
Licenstagaren avser att driva en webbplats där musik förekommer och är 
därmed ansvarig att teckna en licens för de musikrättigheter som administreras 
av Stim. 
 
 
§ 1  Licensens omfattning 
 
Stim/NCB ger genom denna licens Licenstagaren tillstånd att via Internet  
tillgängliggöra de musikaliska verk som omfattas av Stim/NCBs förvaltning för 
den svenska marknaden.  
 
Tillståndet omfattar ingen annan musikanvändning än den som beskrivs i § 4. 
 
Tillståndet omfattar även rätt för Licenstagaren att framställa och lagra 
nödvändiga digitala kopior i Licenstagarens server/databas i syfte att ligga till 
grund för den överföring som sker till konsument. 
 
En förutsättning för giltigheten av denna licens är att verksamheten kontrolleras 
av Licenstagaren och bedrivs av Licenstagaren inom Sverige. Tillkommande 
territorier avtalas separat. 
 
Licensen får inte överlåtas till annan. Licensen ger inte Licenstagaren en 
exklusiv rätt att tillgängliggöra musikaliska verk. 
 
 
§ 2  Särskilda tillstånd 
 
Innan musikaliskt verk som ej tidigare utgivits på fonogram tillgängliggörs, ska 
särskilt tillstånd inhämtas från upphovsmannen. 
 
För återgivande av sångtexter och noter krävs separat tillstånd från 
rättighetshavaren (upphovsman eller musikförlag). 
I förekommande fall krävs tillstånd från innehavare av inspelningsrättigheter 
(producenter) samt utövande konstnärer (artister/musiker). 
 
 
§ 3  Ideell rätt 
 
Ett musikaliskt verk eller utdrag därur får inte användas på ett sätt eller i ett 
sammanhang som kränker upphovsmannens ideella rätt. Vid användningen av 
ett verk i ett politiskt, religiöst eller pornografiskt sammanhang krävs tillstånd 
direkt från upphovsmannen. Detsamma gäller om verket kopplas samman med 
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ett varumärke, firmanamn, tjänst eller produkt som ett led i ett företags 
marknadsföring. Detsamma gäller om ett musikaliskt verk bearbetas eller på 
annat sätt ändras. 
 
Namnen på upphovsmännen till de verk som används inom ramen för denna 
licens ska anges i överensstämmelse med 3 § i upphovsrättslagen. 
 
 
§ 4  Tjänsten 
 
Licenstagaren driver en webbplats med mindre än 15 000 besök per månad och 
en musikrelaterad intäkt på mindre än 5 000 kr per månad (inkl moms).  
Webbplatsen tillgängliggör musikverk till enskild konsument/slutanvändare inom 
någon eller några av nedanstående områden: 
 

•  Webbradio 
•  Podradio 
•  Streaming musik 
•  Streaming film/videoklipp 
•  Streaming livekonsert 
•  Nedladdning av musikverk 

 
Verksamheten kallas i denna licens ”Tjänsten”. 
 
Överföringarna sker till enskilda konsumenters/mottagares musikspelare såsom 
dator, mobiltelefon eller annan spelare.  
 
 
§ 5  Informationsskyldighet 
 
Licenstagaren ska till Stim/NCB skriftligen meddela sådana förändringar i den 
aktuella tjänsten som kan ha betydelse för licensförhållandet. Det kan vara 
förändringar i antal lyssnare, intäkter, musikanvändning, webbplats med mera. 
 
Om musiktjänster av annat slag än vad som omfattas av denna licens 
tillgängliggörs, eller nuvarande tjänst förändras på sådant sätt att den inte längre 
omfattas av denna licens, ska detta skriftligen meddelas Stim/NCB i god tid före 
förändringen. 
 
 
§ 6  Rapportering / redovisning 
 
Stim/NCB avstår tills vidare från att begära redovisning av i Tjänsten 
tillgängliggjorda musikverk, men förbehåller sig rätten att senare begära sådan 
rapportering, dock ej med retroaktiv verkan. Särskild överenskommelse vad 
gäller rapportformat med mera ska då träffas med Licenstagaren. 
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§ 7  Ersättning 
 
Baspaket:  
0-5 000 besök/månad =  Licensavgift 350 kronor/månad 
 
Mellanpaket:  
5 001 – 15 000 besök/månad = Licensavgift 1 000 kronor/månad  
 
För att ovanstående avgifter ska gälla får följande gränsvärden ej överskridas: 
 

•  Webbradio < 50 000 streams/månad 
•  Podradio  < 1 000 nedladdningar/månad á max 45 minuter 
•  Streaming musik < 12 000 streams/månad 
•  Streaming film/video < 5 000 streams/månad á max 5 minuter 
•  Streaming livekonsert < 1 000 streams/månad á 2 timmar 
•  Nedladdning < 200 musikverk/månad  

 
I det fall webbplatsen har fler än 15 000 besök per månad ska särskild 
överenskommelse träffas avseende ersättningen. 
 
Ersättningen baseras på de uppgifter om Tjänsten som Licenstagaren lämnat i 
sin ansökan. Förändringar i Tjänsten som kan påverka ersättningens storlek ska 
meddelas Stim/NCB i god tid före förändringen. (jfr § 5) 
 
Stim/NCB avstår tills vidare även från att begära ersättning för de digitala kopior 
i Licenstagarens server/databas som ligger till grund för den överföring som sker 
till konsument, men förbehåller sig rätten att senare begära sådan ersättning. 
 
 
§ 8  Fakturering/betalning 
 
Stim/NCB fakturerar Licenstagaren per sex månader i förskott. 
 
Stim/NCBs fakturor ska vara betalda inom 30 dagar från fakturadatum. 
 
Moms på ersättningen tillkommer enligt vid var tid gällande momssats (för 
närvarande 6 %). 
 
Vid försenad betalning förbehåller sig Stim/NCB rätten att debitera 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). 
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§ 9  Granskning 
 
Stim/NCB eller dess ombud har rätt att kontrollera redovisade uppgifter om 
musikmängd, antal möjliga lyssnare, intäkter, tillgängliga musikaliska verk med 
mera genom granskning av Licenstagarens bokföring, loggfiler och annan 
liknande information av relevans för licensen. Granskning ska endast avse 
kontroll av uppgifter som Licenstagaren är skyldig att lämna enligt villkoren i 
denna licens och ska inte till någon del avse annan information. 
 
 
§ 10  Hypertextlänk 
 
Stim/NCB har som önskemål att det i anslutning till tjänsten på lämplig plats 
finns angiven följande text: ”Musiken på denna webbplats tillgängliggörs med 
tillstånd från Stim/NCB”. 
 
Från orden ”Stim/NCB” i ovan nämnda text får upprättas en hyperlänk till 
http://www.stim.se. 
 
 
§ 11  Tillämplig lag och forum 
 
Svensk lag ska tillämpas på denna licens. Tvister i anledning av licensen ska 
avgöras av svensk domstol. 
 
 
§ 12  Giltighet och uppsägning 
 
Denna licens gäller från och med angivet startdatum med en ömsesidig 
uppsägningstid om 2 månader. 
  
För det fall Licenstagaren bryter mot denna licens vad avser Licenstagarens 
informations- eller ersättningsskyldighet, och rättelse ej sker inom trettio dagar 
efter skriftlig anmaning, äger Stim/NCB rätt att säga upp licensen med 
omedelbar verkan. I avsaknad av licens äger Licenstagaren inte längre rätt att 
ställa Stim/NCBs repertoar till förfogande. 
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