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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.
Du anmäler ir via vår hemsida och loggar in säkert med bankid. Uppgifer som rapporterats tdigare ligger kvar i
systemet så länge de är giltga, du behöver alltså bara anmäla nya uppgifer.
Kontakta kansliet om du av någon anledning inte kan använda vår webb-service (äldre blanketer är inte giltga).

VILKEN PUBLICERING KAN JAG RAPPORTERA?
ir 2019 omfattar bilder i böcker utgivna under år 2014 – 2018
samt i tidningar/tidskrifter utgivna under 2018. Digitala utgåvor
omfattas inte. Sista anmälningsdag är 31 mars 2019.
LÄROMEDEL FACKBOK ELLER SKÖNLITTERATUR?
Du kan ansöka om ir för bilder i böcker (ska ha isbn-nummer)
inom områdena skönlitteratur, facklitteratur och läromedel.
Läromedel är de böcker som ges ut i undervisningssyfte huvud
sakligen av läromedelsförlag. Fackböcker kan vara till exempel
en biografi en bok om konst natur eller hälsa och så vidare.
Fackböcker kan rikta sig till såväl vuxna som barn. Skönlitteratur
är de böcker som varken är läromedel eller fackböcker och kan
precis som fackböcker vända sig till både vuxna och barn.
Det är bokens syfte som avgör vilken klassificering boken får.
Om man använder en Bamse-tidning på en litteraturkurs innebär
inte det att serietidningen kan klassas som läromedel.
Nya upplagor ska endast anmälas om den nya utgåvan har
bearbetats eller uppdaterats och därmed fått ett nytt isbn-nummer.

PUBLICERING ELLER FÖRSÄLJNING
Fotografer har möjlighet att lämna antingen uppgifter om antal
fotografier per boktitel eller specificera försäljning av antal foto
grafier till angivet bokförlag.

VAD SKILJER DAGSPRESS FRÅN EN TIDSKRIFT?
Dagspress kommer ut med minst ett nummer i veckan. En
tidskrift kommer ut med minst fyra nummer per år.
För båda gäller att det ska vara en så kallad periodisk skrift
(kommer ut med minst fyra nummer per år) och ha utgivnings
bevis från prv.

VILKEN PUBLICERING KAN JAG INTE RAPPORTERA?
Kopieringsunderlag, läromedel i annan form än ”bok
form”,
broschyrer promotion- och informations
material, års
redo
visningar och verk
sam
hets
berättelser, planscher, vykort, lösa
blad, spelkort omfattas inte av ir. Detsamma gäller ljudböcker,
e-böcker, cd- och dvd-skivor, usb-stickor etc.
Diagram och tabeller, kartor, handskrivna texter eller grafisk
formgivning betraktas alla som litterära verk enligt upphovsrätts
lagen och omfattas därför inte heller av ir.
Ingen ersättning utgår för material som inte omfattas av vid varje
tillfälle gällande kopieringsavtal.

Bildupphovsrätt i Sverige | Svenska Fotografers Förbund | Konstnärernas Riksorganisation | Svenska Tecknare | Svenska Jounalistförbundet | Bildleverantörernas förening

rev. 2019-02-26

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 oavsett om de tillhör en
organisation eller inte. Även efterlevande som ärvt upphovsrätten
efter en upphovsman har rätt till ersättning.

REGLER FÖR IR

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. Kontrollera
att uppgifterna är korrekta och kontakta oss om någonting är
felaktigt.
Alla fel ska anmälas skriftligt till Bildupphovsrätt antingen via
e-post eller brev. Om inga rättelser inkommer till Bildupphovsrätt
inkommer innan den 31 mars nästkommande år godtas
uppgifterna och ingen ny ansökan behöver göras.

MINI- OCH MAXIERSÄTTNING
För närvarande ersätts högst 50 bilder per bok och 10 bilder per
nummer/publiceringsdatum för tidning/tidskrift.
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.

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.

MER INFORMATION OM IR
Läs mer på Bildupphovsrätts hemsida där det finns ett stort antal frågor och svar gällande ir.
www.bildupphovsratt.se/upphovspersoner/om-ir
FRÅGOR – KONTAKTA BILDUPPHOVSRÄTT
bildupphovsratt.se
ir@bildupphovsratt.se
08-545 533 80
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