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NOTAT

Rammeaftale for musik og TV i biblioteksrummet

KL fremlægger her aftaleteksten for en ny rammeaftale om brug af musik og 
TV i biblioteksrummet. 

Folkebibliotekerne kan nu tiltræde de ønskede dele af rammeaftalen ved at 
udfylde og indsende den vedhæftede formular for lokal tiltrædelse. 
Folkebiblioteker har dermed mulighed for at bruge musik og TV som en del 
af det moderne fysiske biblioteksrum – ubesværet, let tilgængeligt og 
målrettet bibliotekernes behov.

KL og Copydan AVU-medier står klar til at besvare spørgsmål, hvis 
folkebibliotekerne får behov herfor. KL arbejder på, at der snarest falder en 
aftale på plads for brug af film i biblioteksrummet.

KL har gennem længere tid forhandlet med rettighedshaverne om en ny 
rammeaftale, der skal erstatte en AV-aftale, som Statsbiblioteket indgik 
tilbage i 2010 på kommunernes vegne.  Det er nu lykkedes for så vidt angår 
musik og TV i biblioteksrummet. KL håber, at folkebibliotekerne snarest 
belejligt vil tage sig tid til at nærlæse vedlagte FAQ om priser og vilkår for at 
se de gode muligheder i rammeaftalen.

Kort fortalt er hovedelementerne i rammeaftalen er følgende: 
Der bliver tale om tre uafhængige del-aftaler for henholdsvis musik, TV og 
(på sigt) film. Det vil sige, at der er mulighed for at indgå del-aftaler  separat 
til forskel for den tidligere AV-aftale.
Rammeaftalen giver gode og vide rammer for brug af musik og TV i 
biblioteksrummet.

”Musik i biblioteksrummet” indeholder følgende muligheder i én og 
samme aftale:

 Arrangementer med musik på biblioteker 
 Koncerter på biblioteker
 Baggrundsmusik i biblioteksrummet
 Det bemærkes for en ordens skyld, at musik i biblioteksaftalen ikke 

dækker lydsiden til film
 Musik i biblioteksrummet afregnes med 24 øre pr. borger i 

kommunen pr. år (2013-priser).

”TV i biblioteksrummet” indeholder følgende muligheder i én og 
samme aftale:

 Flow-TV med flere tv-kanaler i forhold til den tidligere AV-aftale
 Tidsforskudt TV
 Lydsiden ved visning af TV på biblioteker
 TV i biblioteksrummet afregnes med 12 øre pr. borger i kommunen 

pr. år (2013-priser).
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NOTAT

Brug af musik og TV før 2014
Opmærksomheden henledes på, at rammeaftalen for mange kommuner 
rummer en økonomisk god og administrativ enkel løsning for at afregne for 
brug af musik og TV bagudrettet. Ved at tiltræde rammeaftalen for 2013 
(senest 1. februar 2014) kan der gøres ”rent bord” for fortiden (fx flere år 
uden licensering). Det vil sige at ved at betale for år 2013, klareres alle år før 
2014.  

Kontakt
Spørgsmål til 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


