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REGLER
Individuell reprografiersättning, ir, är en ersättning som bildupphovsmän som är publicerade i böcker, tidningar och
tidskrifter utgivna i Sverige kan söka. ir är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisningen i
Sverige.
Sedan ett par år tillbaka är all hantering runt ir digitaliserad och du rapporterar in samtliga verk via www.bildupphovsratt.se. Du loggar in säkert
med ditt personnummer och bank-id. Endast rättelser eller kompletteringar kan skickas in via epost eller brev.

Publicering eller försäljning
ir 2018 omfattar bilder i böcker utgivna under år 2013 – 2017
och i tidningar/tidskrifter utgivna under 2017. Digitala utgåvor
omfattas inte.
Fotografer har möjlighet att lämna antingen uppgifter om antal
fotografier per boktitel eller specificera försäljning av antal foto
grafier till angivet bokförlag.
Tidigare anmälda publiceringar i böcker finns kvar i systemet
och ska inte meddelas igen.
Vilken publicering kan jag rapportera?
Du kan ansöka om ir för bilder i böcker inom områdena skön
litteratur, facklitteratur och läromedel. En bok har ett isbnnummer och kan exempelvis vara inbunden, i pocketformat, i
kartonnage, häftad eller ha ringpärmar.
Du kan också ansöka om ir för bilder i dagspress och tidskrifter
som kommer ut med minst fyra nummer per år.
Kontroll genom Libris
På Kunglia bibliotekets hemsida libris.kb.se kan du ta reda på
vilket år de böcker du har bilder i är utgivna. Här kan du se
antalet utgivningar av samma titel och vilket som är det senaste
utgivningsåret.
Vilken publicering kan jag inte rapportera?
Kopieringsunderlag, arbetshäften, broschyrer, promotion-, lärooch informationsmaterial, ljudböcker, e-böcker, cd, lösa blad,
spelkort etc. omfattas inte. Inte heller diagram och tabeller.
Du kan inte söka ersättning för kartor, handskrivna texter eller
grafisk formgivning eftersom dessa betraktas som litterära verk i
dessa sammanhang och inte som konstverk.

Ingen ersättning utgår för material som inte omfattas av vid varje
tillfälle gällande kopieringsavtal.
Anställd eller inte anställd
Rapporterar du bild i dagspress måste du ange om fotografierna/
bilderna är tagna/gjorda som anställd på tidningen eller som
frilans (inte anställd) eftersom ersättningen fördelas från två
separata kvoter.
Reservation för felaktigheter
Det finns ett belopp reserverat om Bildupphovsrätt gör fel vid
inmatningar eller misstag i bedömningen av en ansökan. Inga
andra fel och misstag täcks av reservationen.
En rapport över de uppgifter Bildupphovsrätt registrerat sänds ut
i samband med att ersättningen betalas ut. Du använder denna
rapport för att kunna göra kompletteringar och ändringar om något
inte stämmer. Alla fel ska anmälas skriftligt till Bildupphovsrätt
antingen via e-post eller brev. Om inga förändringar/ rättelser
kommer in till Bildupphovsrätt före nästa års fördelning godtas
uppgifterna och ingen ny ansökan behöver göras.
IR-nämnden
En nämnd med representanter utsedda av organisationerna
Bildupphovsrätt, blf, kro/kif, sff, sjf och Svenska tecknare
följer handläggningen av ansökningar och gör bedömning vid
tveksamhet så att reglerna för utbetalning av ir tillämpas enhetligt.
Mini- och maxiersättning
Det minsta beloppet som betalas ut per upphovsman är 250
kronor och det högsta 25 000 kronor för bilder i bok. För bilder i
tidning/tidskrift är maxbeloppet 15 000 kronor per upphovsman.
För närvarande ersätts högst 50 bilder per bok och 10 bilder per
nummer för tidning/tidskrift.
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Vem kan få ersättning
Fotografer, illustratörer, konsthantverkare och konstnärer som
har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den
svenska marknaden kan ansöka om ir. Ersättningssystemet är
öppet för alla dessa bildupphovsmän oav-sett om de tillhör en
organisation eller inte. Även efterlevande som ärvt upphovsrätten
efter en upphovsman har rätt till ersättning.

