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Disposisjon 
•  Bokbransjen 
•  Opphavsrett 
•  Normalkontraktene 
•  Overgangen fra p til e 

– Utfordringer for gamle papir-bestemmelser 
– Strømming 

•  E-utlån 
–  Innkjøpsordningen 
–  til familie og venner 



Hva kjennetegner bokbransjen? 
•  Bokavtale med fast pris –normalkontrakter 
•  Foreninger – normalkontrakter 
•  Mange bokhandlere – mange lesere 
•  Offentlig støtte 

– 0 sats mva 
–  Innkjøpsordningen 

•  Opphavsrettslig vern 



Opphavsrett 
•  Hva vernes? 

– Konkret uttrykk, ikke ideer 
– Uavhengig av eksemplar av verket 

•  Levetid + 70 år 
•  Hva omfatter den? 

– Eksemplarfremstilling, tilgjengeliggjøring 
– Økonomiske og ideelle rettigheter 



Hvem vernes? 
•  Den som skaper et 

åndsverk 
–  Samleverk, Å§ 5 
–  Fellesverk, Å§ 6 

•  Forfatteren 



Nærmere om eneretten 

- Eks fremstilling 
– Tilgjengeliggjøring 
– Bearbeiding  
– Dramatisering  
– E-bok 
– Kan overføres 



”Reglene i opphavsretten og 
patentretten er gitt for å 

verne og oppmuntre 
åndsproduksjonen. Man har 

ment at kunstnernes, 
forfatternes og oppfinnernes 

samfunnsgagnlige 
virksomhet stimuleres best 
ved at de får enerett til å 

høste frukten av det de har 
frembrakt” 



Ideelle rettigheter 
•  Navngivelsesretten 

–  Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik god 
skikk tilsier.  

•  Navn på tittelside, designers navn på kolofonside, 
fotografer, illustratører m fl.  

•  Respektretten 
–  Bruken av verket må ikke være krenkende for 

verkets anseelse eller egenart, ei heller for 
opphavsmannen. 

•  Bruk i reklame, politiske, pornografiske, religiøse, 
profane etc.  sammenhenger. 



Hvordan overdras rettighetene? 
•  Opphavsmenn kan overdra økonomiske 

rettigheter 
–  Sml ideelle rettigheter (navngivelse, ikke-krenkelse) 

•  Spesialitetsprinsippet, Å§ 39 a 
•  Forlagsavtale, Å§ 39 e 
•  Forskjellige typer normalkontrakter 

–  Avtale om mellom foreningene 
–  Forfatter; skjønn, fag, barn og ungdom 
–  http://www.forleggerforeningen.no/arbeidsomrader/avtaleverk 



Normalkontrakt for 
skjønnlitteratur 

•  Enerett: til å fremstille og utgi tekst 
– Papirbok, bokklubb, billigbok, digital utgivelse, 

gjengivelse i aviser og blader 
– Egne kontrakter for dette 

•  Førsterett: lydbok – egen kontrakt 
•  Mulig rett: agent, dramatisering, spin-off – 

egne kontrakter 
•  http://www.forleggerforeningen.no/arbeidsomrader/avtaleverk/den-

norske-forfatterforening 



Noen bestemmelser for papirbok 
som ikke passet for e-bok 

•  P-bok knyttet til opplag 
•  Forlagets aktivitetsplikt 

–  Frist for utgivelse 
–  Opphør når «utsolgt», jf pkt 3.2.1 

•  Vederlag 
–  Minstevederlag 
–  Royaltygrunnlag 
–  Minstebeløp 



Vederlag papirbok 
•  1/3 minstevederlag 
•  Royaltygrunnlag 

– 85 % av utsalgspris for innbundet bok 
(bindfradrag) 

– Senkes ved realisasjon 
•  Royaltysats 

– 15% / 20% for skjønn 



Vederlag e-bok 
•  Minste royalty-utbetaling i friprisperioden 

er kr 15,00 pr salg  
•  28 % royalty for første 799 solgte/

strømmede, deretter 30 %   
•  I fastprisperioden er royaltygrunnlaget 

fastprisen fratrukket merverdiavgift. 
•  I friprisperioden forlagets nettoinntekt per 

solgte/strømmede e-bok minus mva 



Strømming/streaming 



E-utlån til venner og familie 
•  Åndsverkloven 12 – privat bruk 
•  Begrensninger 

•  «enkelte eksemplar» til «privat bruk», nære 
krets av familie og venner 

•  ikke «ervervsøyemed» 
•  «hvor stor del av et verk og antall eksemplarer som kan 

fremstilles, vil bero på omstendighetene i det konkrete tilfellet – 
bl.a. hva slags verk det er tale om, verkets omfang, hvor stor del 
av verket som gjengis på eksemplaret, arten av det eksemplar 
som fremstilles og om eksemplaret gjengir verket i samme form 
som gjengivelse det fremstilles fra, og hva slags bruk det tas 
sikte på.  



E-utlån til venner og familie 
•  DRM 
•  Tretrinnstesten 
•  Mulige begrensninger 

•  Kun «ett eksemplar» av boken kan lånes ut av gangen.  
•  Boken kan teknisk sett ikke lånes ut videre 
•  Mulig å sette et tak på antall utlån, for eksempel 3 utlån 

tillatt. 
•  Kun tillatt med utlån til folk med brukerkonto 
•  Ikke mulig for utlåner å ta betalt for utlånet 
•  Skriftlig begrensning til utlån til «familie og venner» 


