
 

AFTALE OM ON DEMAND AKTIVITETER (podcasts, streaming mv.) 
 
 
Præambel 
Denne aftale regulerer vilkårene for brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af 
udsendelser på udbyderens hjemmeside, hvori der anvendes indspillet musik. 
 
§ 1. Anvendelsesområde 
Denne aftale finder anvendelse, hvor udbyderen af on demand tjenestens udsendelse foregår via 
internettet i Danmark.  
 
Gramex indhenter og fordeler vederlag til udøvende kunstnere og pladeselskaber. 
 
Ved on demand forstås at en udsendelse eller en del af en udsendelse stilles til rådighed for 
brugeren på et individuelt valgt sted og tidspunkt via internettet.  
 
Aftalen omfatter indspillet musik, hvor Gramex’ medlemmer har rettigheder.  
 
Aftalen omfatter udelukkende on demand aktiviteter (streams/podcast m.v.) af sammenhængende 
udsendelser, der ikke muliggør tracksskipping eller lignende.  
 
Eksemplarfremstilling af streams/podcast m.v. til en central server er omfattet af nærværende 
aftale. Aftalen omfatter ikke on demand aktiviteter (streams/podcast m.v.), hvor det enkelte 
musikværk udbydes på track niveau, musikvideoer, filmværker, optagelser af koncerter, 
teaterforestillinger m.m.  
 
Gramex kan til hver en tid meddele eller nedlægge forbud mod brug af indspillet musik, hvor 
rettighedshaveren er medlem af Gramex. Meddelelse om forbuddet gives skriftlig til udbyderen, 
som straks efter modtagelsen heraf er forpligtet til at undlade at anvende musikværket samt fjerne 
streams/podcast m.v., hvor musikværket indgår. 
 
§ 2 - Ikke-kommerciel udbyder 
Ved en ikke-kommerciel udbyder forstås en udbyder, som ikke har indtægter i form af : 

- bannere 
- abonnementer,  
- repræsentation af varemærke, eller 
- på anden måde stiller udsendelser med indspillet musik til rådighed on demand i 

erhvervsøjemed 
 
Den ikke-kommercielle udbyders indtægter udgør maksimalt op til kr. 5.000 pr. år.  
 
En ikke-kommerciel udbyders samlede antal streams/downloads af podcasts m.v. kan aldrig 
overstige 5.000 streams/downloads pr. måned og kan ikke have mulighed for flere end 50 
samtidige lyttere.  
 
§ 3 – Vederlag   
§ 3.1 - Grundvederlag  
Grundvederlaget beregnes med udgangspunkt i antal streams pr.måned. Et stream svarer til at 
forbindelse mellem en udbyder og én lytter er etableret. Se bilag 2 for prisstruktur. 
 
§ 3.2 - Omsætningsbestemt pris 
En kommerciel udbyder betaler omsætningsvederlag, hvis det overstiger grundvederlaget. 
Omsætningsvederlaget udgør 12 % af den kommercielle udbyders omsætning.  



 

 
 
§ 3.3 - Omsætning 
Den årlige opgørelse af udbyderens omsætning skal fremsendes til Gramex senest 31. marts det 
efterfølgende år. Hvis betalingen af omsætningsvederlaget overstiger grundvederlaget, vil 
restbetalingen medtages på den næste faktura.  
 
Omsætningen udgøres af samtlige indtægter, som er forbundet med udbyderens on demand 
aktiviteter (streams/podcast m.v.), herunder reklame- og sponsorindtægter af enhver art og 
abonnementsindtægter uanset om de oppebæres af udbyderen selv eller af tredjemand, herunder 
reklamesalgs- og produktionsselskaber. 
 
Gramex kan kræve, at denne meddelelse skal ske ved fremsendelse af revisorerklæring.  
 
Barterindtægter medtages også i beregningsgrundlaget til den sædvanlige pris, der var gældende 
på tidspunktet for indgåelse af barteraftalen. Parterne er enige om, at dette skal forstås som den 
reelle økonomiske værdi af barteraftalerne og under hensyntagen til de særlige lokale vilkår.  
 
§ 4 - Fakturering 
Betalingen faktureres kvartalsvis bagud. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10  
dage. Ved forsinket betaling tilskrives rente på 1,2 % pr. måned. Vederlaget reguleres årligt  
pr. den 1. januar med ændringen i nettoprisindekset for oktober måned (oktober 2019 = 103,8).  
 
Manglende betaling kan medføre forbud mod fortsat brug af indspillet musik, indtil de skyldige 
beløb er betalt. 
 
§ 5 - Rapportering 
Udbyderen kan sende Gramex en rapportering for on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser 
med indspillet musik for hver måned i et kvartal, senest den 15. efter udgangen af et kvartal. 
Rapporteringsstandard findes på Gramex’ hjemmeside:  
 
Udbyderen er forpligtet til en gang årligt at sende oplysninger til Gramex om det samlede antal 
streams i det forrige år. Denne oplysning sendes til Gramex inden 31. januar i det efterfølgende år. 
  
§ 6 - Øvrige betingelser 
Udbyderen er forpligtet til og ansvarlig for at underrette Gramex om ændringer, der er relevante for 
denne aftale.  
 
Aftalen løber så længe udbyderen stiller udsendelser med indspillet musik til rådighed on demand 
via sin hjemmeside og kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et  
kvartal. 

 

Ved bortfald, opsigelse eller misligholdelse af denne aftale faktureres der stadig, så længe tjenesten 

er aktiv.  

 

Gramex friholder webcasteren for ethvert krav, som er omfattet af denne aftale.  

 

Såfremt der måtte opstå en uoverensstemmelse mellem Gramex og tjenesteudbyder i henhold til 

denne aftale, søges uoverensstemmelsen først løst ved forhandling mellem parterne. Såfremt 

uoverensstemmelsen ikke kan løses ved forhandling, indbringes sagen for byretten i København 

eller Østre Landsret. 



 

 

Tjenesteudbyderen skal på sin hjemmeside tilkendegive, at der er indgået aftale med Gramex om 

podcasting.  

 
§ 7 - Oplysninger  
 
Kontaktoplysninger 

Udbyderens navn (og evt. CVR.nr.)  

Adresse  

Website  

Telefon  

E-mail  

Kontaktperson  

 
Oplysninger om on demand aktiviteten 
Dato for start  

Kommerciel eller ikke-kommerciel  

Antal streams pr. måned  

Musikandel  

 
Er virksomheden drevet som personligt ejet eller som interessentskab, anføres personernes navne også med cpr. nr. Hvis 
virksomheden er drevet som et A/S, ApS, K/S, A.m.b.a., fond, forening eller lignende, anføres dette tillige med registrerings nummer. 
 
Oplysninger om, at der forligger en forening eller et selskab, er meget vigtige, da den ansvarlige leder ellers kan blive gjort personlig 

ansvarlig for betalingen til Gramex efter dansk rets almindelige regler. 
 
Sker der ændringer i ovenstående, forpligter den ikke -kommercielle udbyder sig til at indsende ny erklæring, så snart ændringerne 
træder i kraft. 

 
 
 
Dato og den tegningsberettigedes underskrift 

 

 

 

 
 

Dato og Gramex underskrift 

 

 

 

 


