
 
Musikapportering av framförd Musik 
Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna villkor.  

Notering avseende Licensens omfattning  
Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar offentligt framförande av koreografiska verk (t ex ba-
lett) eller originalmusik till pjäs. Licensen omfattar inte heller rätt att framföra icke-auktoriserade tex-
ter. 
 

Övrigt 
Om Stim så begär har Licenstagaren skyldighet att göra en Förhandsanmälan. Stim har rätt att göra 
Besök. För ytterligare information hänvisas till de Allmänna villkoren.   

 

 

Priser och särskilda villkor 2021 
MUSIK I TEATER-, STÅUPPRODUKTIONER  

OCH FÖRELÄSNINGAR 
 EXKLUSIVE SPECIALSKRIVEN MUSIK 

     

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor. 
 

LICENS FÖR MUSIK I TEATER-, STÅUPPRODUKTIONER OCH  
FÖRELÄSNINGAR   

För offentligt framförande av Musik i teaterproduktioner, ståupproduktioner och föreläsningar betalar 
Licenstagaren avgift per tillfälle till Stim enligt nedanstående tabell.  

Observera att avgiften inte avser föreställningar som endast innehåller Musikdramatiska verk, dvs. 
musik skriven direkt för föreställningen. I sådana fall görs ersättningen upp direkt mellan producen-
ten och upphovsmannen. 

Musiktid 
i minuter 

Antal besökare per föreställning/uppsättning/föreläsning 
Max 100 101–300 301–500 501–1 000 Per besökare över 1000 

Max 10  41 kr  85 kr  128 kr  171 kr  20 öre  

11–20 85 kr  171 kr  257 kr  342 kr  42 öre  

21–40 129 kr  257 kr  384 kr  513 kr  63 öre  

Över 40 172 kr  342 kr  513 kr  684 kr  85 öre  

Minimiavgiften är 174 kr per faktureringstillfälle. 

Exemplarframställning: För kopiering, överföring eller lagring av musik på t ex cd eller annan media 
för uppspelning i föreställningen, betalar licenstagaren en avgift på 100 kr per exemplar. Inspelning 
där reklam och musik blandas kräver särskilt tillstånd. 

Licenstagaren ska betala avgiften enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt 
avtal. Av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal framgår också om Licenstagaren ska betala avgiften i 
förskott eller efterskott. Om Licenstagaren ska betala i efterskott finns särskilda regler om Redovis-
ning i Allmänna villkor. 
   
SÄRSKILDA VILLKOR  

 


