
BRUG AF EKSISTERENDE MUSIK I TV-PRODUKTIONER  INDENFOR NORDEN  

PRODUKTIONSTYPE        DEFINITION SYNKRONISERINGSVEDERLAG                                          

TV-PRODUKTIONER Alle andre TV-produktioner DKK 14,92 per sekund musik

LIVE ON TAPE                         En liveoptagelse med publikum DKK 6,71 per sekund musik

TV-DRAMA                                  
vist i Norden & Baltikum

TV drama med et fiktivt handlingsforløb til visning indenfor 
Norden og Baltikum. 
 
Hvis en visningsaftale udenfor Norden og Baltikum foreligger 
på tidspunktet for licens-indgåelsen, skal produktionen cleares 
til visning uden for Norden og Baltikum. I dette tilfælde skal 
rettighedshaver kontaktes direkte

Op til 30 sekunder: DKK 3360 (per værk)

30-60 sekunder: Yderligere DKK 1680 (per værk)

Efter 60 sekunder: Yderligere DKK 840 per 30 sekunder (per 
værk)

TV-DRAMA                                
vist udenfor Norden & Baltikum                   

TV-drama med et fiktivt handlingsforløb, til visning udenfor 
Norden og Baltikum Forhandles direkte med rettighedshaver

KONCERTER

Koncerter og andre forestillinger som ikke oprindeligt var lavet 
med henblik på TV-visning. Live eller forudindspillet. Inkluderer 
ikke operaer eller musicals; her skal man kontakte rettighed-
shaverne direkte

 DKK 5,22 per sekund musik

VIGNET OG BUMPER

Vignet: Musik brugt som introduktion og afslutning på en 
TV-program. Bliver også kaldt signatur eller kendingsmelodi 
 
Bumper: Musik brugt som overgang mellem indslag og/eller 
reklamepauser

Forhandles direkte med rettighedshaver

TRAILER En kort reklame for et TV-program. Gælder både for trailers 
"in-context" og "out-of-context" Forhandles direkte med rettighedshaver

TV-REKLAME Produktioner med et salgsfremmende formål. Omhandler et 
firmas produkt, tjeneste eller mærkevare Forhandles direkte med rettighedshaver

BRUG AF BESTILLINGSMUSIK I TV-PRODUKTIONER

PRODUKTIONSTYPE        DEFINITION SYNKRONISERINGSVEDERLAG 

TV-PRODUKTIONER Alle TV-produktioner.

Mindre TV-serier (maks 3 episoder): DKK 5963 per episode.                                                                                                            
 
Større TV-serier (mer end 3 episoder): DKK 34.075 t.o.m. 6 episoder. F.o.m. episode 7 betales 
der DKK 5.963 per episode

VIGNET   Musik brugt som introduktion og afslutning 
på en TV-program  DKK 1.700 per episode

TERRITORIETILLÆG FOR VISNING UDENFOR NORDEN 

Priserne overdækker også online-visning, såfremt denne er begrænset til visning inden for Norden og Baltikum ved 
hjælp af en geoblokering. NCB kan også give licens til visning uden for dette område, men da kun til nordisk og 
baltisk repertoire. Nedenstående tillæg vil da blive lagt til på dette repertoire. NB! Gælder ikke TV-drama til visning 
uden for Norden og Baltikum.

VISNINGSOMRÅDE                  TILLÆG I PROCENT    TILLÆG

PER LAND      +15% Ovenstående avgift x 1,15

EUROPA                          +100%   Ovenstående avgift x 2

USA OG CANADA    +100%   Ovenstående avgift x 2

HELE VERDEN        +200%   Ovenstående avgift x 3

NB! For enkeltestående sangtekst/melodi og kendingsmelodi, gælder priserne for hver af de 20 første sammenstillinger af  
melodi og billede. For hver af de efterfølgende sammenstillinger af musik og billede gælder prisen DKK 850.   

Maksimal årlig betaling for anvendelse af samme sangtekst, enkeltstående melodi og kendingsmelodi:
Første 12 måneders periode               DKK  169.812  
Anden 12 måneders periode               DKK  136.290  
Tredje 12 måneders periode             DKK  102.219  
Fjerde 12 måneders periode             DKK  68.445  
Efterfølgende 12 måneders periode    DKK  34.075  

Minimumsfaktureringsbeløb: DKK 480



BRUG AF EKSISTERENDE MUSIK I AV-PRODUKTIONER INDENFOR NORDEN

PRODUKTIONSTYPE        DEFINITION SYNKRONISERINGSVEDERLAG KOPIVEDERLAG

REKLAME & TRAILERS
Produktion med omsætningsfremmende formål. 
Omhandler et firmas produkt, tjeneste eller mærke-
vare. Inkl. trailers

Forhandles direkte med rettighedshaver/ 
forlag Inkl. i synkroniseringsvederlaget

SPILLEFILM                                  Film fremstillet med henblik på (men ikke udeluk-
kende til) visning i biograf og kommerciel distribu-
tion

Forhandles direkte med rettighedshaver/ 
forlag DKK 0,16 per sekund musik per kopi

KORTFILM  & DOKUMENTAR  
med biografdistribution

Kortfilm: Kort film (under 60 minutter lang) med 
fiktivt handlingsforløb. 
Dokumentar: Produktion uden manus, som omhan-
dler virkelige hændelser. 
Fremstillet med henblik på visning i biograf

Forhandles direkte med rettighedshaver/ 
forlag DKK 0,16 per sekund musik per kopi

KORTFILM & DOKUMENTAR
uden biografdistribution

Kortfilm: Kort film (under 60 minutter lang) med 
fiktivt handlingsforløb. 
Dokumentar: Produktion uden manus, som omhan-
dler virkelige hændelser. 
Ikke fremstillet med henblik på biografvisning, men 
til TV, festival eller anden visning

DKK 14,92 per sekund musik DKK 0,16 per sekund musik per kopi

UNDERVISNINGSPRODUKTION Produktioner med undervisningsformål, til visning i 
skoler og andre ikke-kommercielle institutioner DKK 4,48 per sekund musik DKK 0,05 per sekund musik per kopi

SKOLEPROJEKT
Projekter produceret af eleverne selv. Gælder ikke 
for filmskoler eller andre semi- 
professionelle producenter

DKK 2,61 per sekund musik DKK 0,05 per sekund per kopi

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION 
ekstern visning

Produktioner lavet for eller af en virksomhed, med 
visning udenfor virksomheden. F.eks. præsentatio-
ner for kunder eller mulige kunder

Forhandles direkte med rettighedshaver/ 
forlag DKK 0,05 per sekund musik per kopi

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION       
intern visning

Produktioner lavet for eller af en virksomhed, kun 
til visning intern i huset. F.eks. mødemateriale og 
intranetvideo. Licensen har en varighed på 1 år

DKK 1492 per produktion, per værk DKK 0,05 per sekund musik per kopi

ØVRIGE PRODUKTIONER
Øvrige, mindre produktioner. Gælder kun ikke-kom-
mercielle produktioner. F.eks. fitness-videoer, 
kunstproduktioner, dansevideoer o.l.

DKK 7,46 per sekund musik DKK 0,05 per sekund musik per kopi

TERRITORIETILLÆG FOR VISNING UDENFOR NORDEN
 
Priserne over dækker også online-visning, såfremt denne er begrænset til visning inden for Norden og Baltikum 
ved hjælp af en geoblokering. NCB kan også give licens til visning uden for dette område, men da kun til nordisk og 
baltisk repertoire. Nedenstående tillæg vil da blive lagt til på dette repertoire

VISNINGSOMRÅDE                  TILLÆG I PROCENT    TILLÆG

PER LAND      +15 % Ovenstående afgift x 1,15

EUROPA                          +100 %   Ovenstående afgift x 2

USA OG CANADA    +100 %   Ovenstående afgift x 2

HELE VERDEN        +200 %   Ovenstående afgift x 3

BRUG AF BESTILLINGSMUSIK I AV-PRODUKTIONER

PRODUKTIONSTYPE DEFINITION SYNKRONISERINGSVEDERLAG KOPIVEDERLAG

SPILLEFILM Film fremstillet med henblik på (men ikke udelukkende 
til) visning i biograf og kommerciel distribution

Visning i Europa:                         DKK 34.075 Inkluderet i  
synkroniseringsvederlaget

Visning i hele verden:                 DKK 51.112

KORTFILM & DOKUMENTAR

Kortfilm: Kort film (under 60 min) med fiktivt handlings-
forløb 

Dokumentar: Produktion uden manus, som onhandler 
virkelig hændelser

DKK 5963 Inkluderet i  
synkroniseringsvederlaget

NB! For enkeltestående sangtekst/melodi og kendingsmelodi, gælder priserne for hver af de 20 første sammenstillinger af  
melodi og billede. For hver af de efterfølgende sammenstillinger af musik og billede gælder prisen DKK 850.   

Maksimal årlig betaling for anvendelse af samme sangtekst, enkeltstående melodi og kendingsmelodi:
Første 12 måneders periode               DKK  169.812  
Anden 12 måneders periode               DKK  136.290  
Tredje 12 måneders periode             DKK  102.219  
Fjerde 12 måneders periode             DKK  68.445  
Efterfølgende 12 måneders periode    DKK  34.075  

Minimumsfaktureringsbeløb: DKK 480



BRUG AF MUSIK PÅ FYSISKE KOPIER TIL PRIVAT BRUG (F.EKS. DVD)

PRODUKTIONSTYPE        DEFINITION SYNKRONISERINGSVEDERLAG KOPIVEDERLAG

AV-PRODUKTIONER
Spillefilm, TV-serier, kortfilm, dokumentarer og 
stand-up shows. Gælder også revyer med mindre 
en 50% musikindhold

DKK 5,22 per sekund musik

2,5725 % af pris til detailledet/pris til 
forbruger (eksl. moms).  
 
NB! Minimumsvederlag: DKK 0,56 per kopi

KONCERT & MUSIKVIDEO AV-produktioner hvor musikken er det primære 
indhold, som f.eks. koncerter og musikvideoer Inkluderet i kopivederlaget

Salg via detailled: 7,2 % af pris til detailledet 
(eksl. moms) 

Salg direkte til forbruger: 5,9 % af pris til 
forbruger (eksl. moms) 
NB! Minimumsvederlag: DKK 4,22 per kopi

ØVRIGE  
MUSIKPRODUKTIONER

AV-produktioner hvor musikken er det primære 
indhold, men som ikke er en koncert eller 
musikvideo

DKK 5,22 per sekund musik

Salg via detailled: 9,009 % af pris til  
detailledet (eksl. moms) per kopi pro rata 
iht. musikindhold 

Salg direkte til forbruger: 7,4 % af pris til 
forbruger (eksl. moms) per kopi pro rata 
iht. musikindhold 
 
NB! Minimumsvederlag: DKK 4,22 per kopi

Minimumsfaktureringsbeløb: DKK 480
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