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Kjære artister og musikere, ditt vederlag for lovlig privatkopiering
Da har tiden igjen kommet for utbetaling av vederlaget for privatkopiering, og du vil i løpet av de 
nærmeste dagene motta en utbetaling fra Gramo.  
 
Vederlaget er ikke et ordinært Gramo-vederlag, men et vederlag for lovlig privatkopiering. 
Utbetalingen er merket slik at dette går fram. Vederlaget blir innrapportert til skatte-
myndighetene som skattepliktig inntekt av immaterielle rettigheter.  
 
Hva er lovlig privatkopiering?  
I Norge og mange andre land har skapende og utøvende kunstnere enerett til å råde over sine 
verk og framføringer av for eksempel musikk. Men det finnes mange unntak, og ett av dem er 
kopiering til privat bruk, i praksis eget bruk og til familie og venner. I EU og i EØS-området har 
rettighetshaverne rett på kompensasjon for dette. 
 
Stortinget har vedtatt å finansiere denne kompensasjonen til rettighetshaverne med årlige 
bevilgninger over statsbudsjettet. Paraplyorganisasjonen Norwaco fordeler vederlaget mellom 
de enkelte gruppene av rettighetshavere. Deretter foretar rettighetshaverorganisasjonene den 
videre fordelingen og utbetalingen av vederlagene til bl.a. norske artister og musikere.  
 
Vi presiserer at dette er vederlag for lovlig privatkopiering, som ikke har noe med ulovlig 
piratkopiering å gjøre. 
 
Hvordan regnes det individuelle vederlaget ut? 
Det er ikke mulig å registrere nøyaktig hvilke verk og innspillinger som faktisk blir kopiert til 
privat bruk. Vi har derfor brukt Gramos opplysninger om hva som spilles på radio hvert år, samt 
Gramos fordelingsmodell som grunnlag for fordelingen av vederlaget. Vi håper dermed at 
resultatet er blitt så rettferdig som overhodet mulig. Av praktiske grunner er det også Gramo som 
foretar utbetalingen.  
 
Det er privatkopieringsvederlagene for 2013 og 2014 som nå blir utbetalt, til sammen  
5,6 millioner kroner. I dette beløpet ligger også noen vederlag som Norwaco har mottatt fra 
utlandet. 
 
Ved spørsmål, kontakt: 
GramArt:  telefon 22 00 56 50. E-post gramart@gramart.no  
MFO:   telefon 23 06 83 30. E-post mfo@musikerorg.no 

 

Vennlig hilsen 
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