NORMALKONTRAKT FOR FAGLITTERATUR

Forlagsavtale for utgivelse på papir
Mellom

(heretter kalt forfatter)

og

(forlag)

om utgivelse i papirformat av verket

(tittel)

Dersom det er flere forfattere, spesifiseres ansvarsfordeling og honorarfordeling mellom dem under pkt. IX.
I.

Denne forlagsavtalen er en del av normalkontraktsverket for faglitteratur, fremforhandlet av Den
norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. Generelle kontraktsvilkår
for publisering av faglitterære verk (G) og Spesielle kontraktsvilkår for utgivelse av faglitterære verk
på papir (P) gjelder som en del av denne forlagsavtalen. Dersom forlag og forfatter vil avtale vilkår
som avviker fra normalkontraktsvilkårene, skal avvikene spesifiseres under punkt IX nedenfor.

II.

Ved signering av denne avtalen overdrar forfatteren/forfatterne til forlaget en enerett til å utgi første
og følgende opplag av verket i originalutgave i trykt form.
Verket er tidligere utgitt i annet format:
Ved senere utgivelse av boken i nytt format eller medium skal ny avtale inngås.

III.

IV.

Verket er beregnet å inneholde:
a)

Tekst: …………..…… trykte sider og/eller ………..……… tegn medregnet mellomrom.

b)

Illustrasjoner: …………..…… enkeltillustrasjoner og/eller ………..……… sider
Illustrasjoner og billedstoff skaffes tilveie av:
forfatter
forlag (kryss av)

c)

Register m.v. (spesifikasjon under punkt IX) skal utarbeides av:
forfatter
forlag (kryss av)

d)

Eventuelt tilleggsmateriale (spesifikasjon under punkt IX) skal utarbeides av:
forfatter
forlag (kryss av)

Innlevering
a)
b)
c)

av manuskript
Fullstendig manuskript er levert
Fullstendig manuskript skal leveres innen ………………….………………
Illustrasjoner og tilhørende tekster skal leveres innen ………………….………………

V.

Boken skal utgis i

VI.

Første opplag anslås til …………………………

(antall eksemplarer)

VII.

Boken skal utgis innen ………………………….

(dato)

VIII.

Forfatterens honorar
a) Samlet honorar skal utgjøre …………………….……………
(prosentsats eller beløp)
Royalty angis som prosentsats etter eventuell avkortning, jf. P-3.4 og P-3.5. Beregningsgrunnlaget for royalty fremgår av P-3.2. Utbetaling skjer iht. P-6.
b)

heftet utgave

(dato)
(dato)

innbundet utgave (kryss av)

Minstehonorar skal beregnes som angitt i P-4.1 eller samlet utgjøre ………………………… (beløp)
Minstehonoraret skal utbetales som angitt i G-14.1.2 eller innen ………………………….
(dato)

IX.

Særskilte bestemmelser:

X.

Forfatteren samtykker i at forlaget kan utstede nødvendig salgsdokumentasjon på forfatterens vegne.

Denne forlagsavtalen er utstedt i ett eksemplar til forlaget og ett eksemplar til (hver) forfatter.
Sted, **. **** 201*
Forfatter/Forfattere

Forlag
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