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HØRING - UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFT TIL LOV 14. DESEMBER 1956 
NR. 4 OM AVGIFT PÅ OFFENTLIG FRAMFØRING AV UTØVENDE KUNSTNERES 
PRESTASJONER 

Viser til departementets høringsbrev av 30. september d.å. om utkast til endringer i forskrift til 
lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. 
 
HSH er bekymret for de høye kostnadene forbundet med bruk av musikk i næringslokale. For 
våre medlemsvirksomheter er det uten betydning om kravene fremmes i form av avgift eller 
vederlag. Det er følgelig viktig at man ikke utelukkende ut fra hensynet til den utøvende kunster 
setter det totale kostnadsnivået slik at virksomhetene velger å ikke benytte musikk. 
 
I motsetning til for kringkastning, beregnes vederlaget til GRAMO for kundelokaler på bakgrunn 
av areal og antall dager. Det vil følgelig ikke være mulig å angi nøyaktig hvor stor andel av de 
fremførte lydopptakene som henholdsvis er vernet og ikke-vernet. Dette gjør at det blir påkrevd 
med en gjennomgang av den musikken som normalt benyttes i slike kundelokaler, slik at man 
kan få en så riktig fordeling som mulig. Videre forutsetter HSH at departementet er klar over 
uenighetene knyttet til skillet mellom vernet og ikke-vernet musikk.  
 
Vi vil videre informere departementet om at det i januar 2004 vil gjennomføres nemnd-
behandling for vederlagsnivået i kundelokaler. Så langt HSH er kjent med, gjelder dette også for 
overnattings-, serveringssteder og diskoteker. Det vil følgelig innen endringenes ikrafttredelse 
ikke foreligge et generelt vederlagsnivå som er å anse som akseptert både av GRAMO og 
brukerne. 
 
HSH anmoder departementet om å vurdere om ikrafttredelse kan utsettes til vederlagsnivået er 
fastlagt og uklarhetene i fordelingen mellom GRAMO og Fondet er avklart. 
 
Ut over dette har HSH ingen merknader til forslaget. 
 
Vennlig hilsen 
HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS 
HOVEDORGANISASJON 
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