Avtale om prolongasjon
av

Tillegg til
AVTALE OM NORMALKONTRAKT FOR FAGLITTERATUR
om
Utgivelse av e-bok
Med henvisning til pkt. II. i Avtale om Normalkontrakt for faglitteratur, inngått 31. oktober
2011, er Den norske Forleggerforening (DnF) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) tidligere blitt enige om normalvilkår for utgivelse av e-bøker av faglitterær
karakter for en prøveperiode. Partene er nå enige om å forlenge prøveperioden ytterligere,
t.o.m. 31. desember 2015, med videreføring av nedenstående vilkår.
1. DnF og NFF er enige om at de vilkårene som er avtalt for prøveperioden ikke skal
danne presedens for senere forhandlinger om en varig avtale.
2. Mellom forlag tilsluttet DnF og forfattere tilsluttet NFF, skal normalkontraktsformular benyttes (Normalkontrakt for faglitteratur – Forlagsavtale for utgivelse av
e-bok, formular av 27. april 2015).
3. Kontraktsformularet, jf. pkt. 2, innebærer ikke at forfatteren overdrar rett til forlaget
til å selge eller på annen måte overdra lisenser som gir rett til samtidige utlån av en
e-bok under samme lisens. Det vil si at et bibliotek kun kan låne ut en e-boktittel til
så mange samtidige lånere som biblioteket til enhver tid har lisens for.
4. E-bøker av bøker i bokgruppene 1 og 2.1 er ikke omfattet av denne prøveavtalen.
5. DnF og NFF skal møtes minst hvert halvår i prøveperioden for å utveksle
informasjon og erfaringer om salg av e-bøker, fildelingsproblematikk,
piratkopiering, DDS og kontraktsformularet, jf. pkt. 2 ovenfor. Hver av partene kan
ved behov kalle inn til møter utenom dette.
6. Partene er enige om å reforhandle denne avtalen, herunder også kontraktsformularet,
jf. pkt. 2, dersom det i prøveperioden inntreffer vesentlige endringer i
grunnleggende faktiske omstendigheter av betydning for utgivelse av e-bøker.
7. Denne avtalen kan i prøveperioden sies opp av hver av partene med 4 måneders
varsel.
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