Formular av 1. november 2011

Forhåndsavtale
Mellom

(forfatter)

og

(forlag)

om utvikling av manuskriptet til verket
I.

(tittel)

Forfatteren påtar seg å utvikle og skrive manuskriptet til verket etter følgende forutsetninger:
a)

Målgruppe:

(tekst)

b)

Innhold (herunder illustrasjonsbruk):

(tekst)

c)

Omfang (herunder ca. antall sider):

(sider)

d)

Leveringsfrist:

(dato)

e)

Første opplag:

(antall eksemplarer)

f)

Eventuelt honorar for forfatterens arbeid med å utvikle verket i henhold til denne avtalen
spesifiseres under pkt. VI.

g)

Dersom forfatteren skal ha dekket kostnader i forbindelse med utviklingen av verket i henhold til
denne avtalen, spesifiseres disse under pkt. VI.

Se for øvrig vedlagte

disposisjon

prosjektplan

tidsplan (kryss av).

II.

Forfatteren gir med denne forhåndsavtalen forlaget førsterett til å velge om det ønsker å publisere
forfatterens verk. Inntil forlaget har truffet sin beslutning, kan forfatteren ikke – uten forlagets
samtykke – utnytte sine rettigheter til verket. Forlaget har ikke plikt til å publisere verket. Etter at
manuskriptet er levert i samsvar med ovenstående, bør forlaget innen 8 uker, med mindre annet er
avtalt under pkt. VI, beslutte om manuskriptet antas for publisering.

III.

Om forlaget antar verket, så skal denne forhåndsavtalen erstattes med forlagsavtale for den aktuelle
publiseringsform (normalkontrakt for faglitteratur). Dersom det er utbetalt honorar etter denne
forhåndsavtalen, skal dette regnes som forskudd som kommer til fradrag fra senere honorar
etter forlagsavtalen.

IV.

Dersom forfatteren misligholder sine plikter etter denne forhåndsavtalen eller etter eget ønske blir
fristilt fra den, skal eventuelt mottatt honorar betales tilbake til forlaget.

V.

Om verket ikke antas, skal forlaget uten ugrunnet opphold gi forfatteren beskjed om dette. Retten til
publisering av manuskriptet faller - om annet ikke er avtalt - tilbake til forfatteren. Forfatteren har rett
til å beholde det honoraret som eventuelt er avtalt for arbeidet.

VI.

Særskilte bestemmelser:

Denne avtalen er skrevet i 2 – eksemplarer – ett til hver av partene.

Sted, dato. måned 201*
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