
AVTALE OM E-BOKUTGIVELSE
(etter utløp av førsteutgavens fastprisperiode)

mellom

Den norske Forleggerforening

og

Den norske Forfatterforening

og

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Partene er enige om følgende premisser og vilkår for forsøksavtale om utgivelse av e-bøker:

1. Partene inngår ved dette en kollektiv avtale for salg av e-bøker i en prøveperiode.
2. Partene ønsker å høste erfaringer av en ny måte å omsette litteratur på før en inngår 

avtaler av mer varig karakter.
3. Partene er enige om at forsøksavtalen ikke skal danne presedens for etterfølgende 

avtale om salg av e-bøker.
4. Avtalen mellom partene fastsetter royaltygrunnlaget til utsalgspris fratrukket 

forhandlerrabatt og eventuell merverdiavgift. 
5. Forsøksavtalen gjelder titler hvis første papirutgivelse er ute av sin fastprisperiode, 

dvs. titler som utgis som e-bok 1. mai eller senere i året etter utgivelsesåret for 
papirutgaven. 

6. Forsøksavtalen gjelder frem til 1.1.2013. 
7. Fortsatt salg av Verket som e-bok etter ovennevnte dato forutsetter at det inngås ny 

avtale om e-bok mellom Forfatter og Forlag. Uten slik ny e-bokavtale kan Verket 
ikke lenger tilbys som e-bok.

8. E-bokutgivelse av titler som fortsatt er i fastprisperioden for førsteutgivelse på papir, 
forutsetter at det inngås individuelle avtaler mellom forlag og forfatter. 

9. Denne forsøksavtalen omfatter ikke e-bokutgivelse av illustrerte bøker. Eventuell 
utgivelse av illustrerte bøker i e-bokformat forutsetter individuelle avtaler mellom 
forlag og rettighetshavere. 

10. Partene skal møtes minst hvert halvår i avtaleperioden for å utveksle informasjon og 
erfaringer om salg av e-bøker, fildelingsproblematikk, piratkopiering, DDS og 
forsøksavtalen. Hver av partene kan ved behov kalle inn til møter utenom dette.

11. Forfatteren har krav på 28 % royalty for de første 1.000 solgte "eksemplar", deretter 
30 %.



12. Minste royalty er kr 10,00 pr salg – med mindre annet er uttrykkelig avtalt med 
forfatteren.

13. Tittel som i papir har solgt mindre enn 15 eks siste kalenderår får utsatt 
royaltybetaling for første 50 solgte, deretter etterbetalt med 30 % royalty fra første 
solgte eksemplar.

14. Forfatteren har ikke krav på minstehonorar for e-bokutgivelse. (”Minstehonorar” er 
noe annet enn ”minste royalty” i pkt 13).

15. Denne avtalen kan i forsøksperioden sies opp av hver av partene med 4 måneders 
varsel

Denne avtalen er skrevet ut i 3 – tre - eksemplarer, ett til hver av partene.

Oslo, 17. august 2010

Den norske Forfatterforening Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Anne Oterholm Sverre Henmo

Den norske Forleggerforening

     
      Geir Berdahl


