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Forlagsavtale for utgivelse av faglitterær billigbok 
 
 
Mellom ……… (heretter kalt forfatter) 
 
og ……… (forlag) 
 
om utgivelse av billigbok av verket ……… (tittel) 
 
Dersom det er flere forfattere, spesifiseres honorarfordelingen mellom dem under pkt. IX. 

I. Denne forlagsavtalen er hjemlet i G-1.3 i Generelle kontraktsvilkår for publisering av 
faglitterære verk (G) og kommer i tillegg til den normalkontrakten partene tidligere har 
inngått for utgivelse av verket. 

II. Ved signering av denne avtalen overdrar forfatteren til forlaget eneretten til å framstille, 
mangfoldiggjøre og utgi første og følgende opplag av verket som trykt billigutgave, herunder 
eventuell språklig fellesutgave og parallellutgave på bokmål/nynorsk. Forlaget får også rett til 
å utgi og slutte avtale om utgivelse av billigutgaven i bokklubb, men betinget av at det da 
inngås særskilt avtale med forfatteren.  

Med «billigutgave»/«billigbok» menes gjenutgivelse i enklere utstyr til en utsalgspris som 
maksimalt utgjør 2/3 av utsalgsprisen ved førsteutgivelse korrigert for prisjustering det år 
billigutgaven utgis. 

Verket er tidligere utgitt i vanlig papirutgave ……… (år) 

Ved senere utgivelse av boken i nytt format eller medium, skal ny avtale inngås. 

III. Billigboken skal utgis i   heftet utgave   innbundet utgave  (kryss av) 

IV. Første opplag av billigboken anslås til ……… (antall eksemplarer) 

V. Billigboken skal utgis innen ……… (dato) 

VI. Forfatterens honorar 

a) Samlet honorar skal utgjøre  

 ……… inntil 15 000 solgte eksemplarer (prosentsats eller beløp) 

 ……… over 15 000 solgte eksemplarer (prosentsats eller beløp) 

Royalty angis som prosentsats etter eventuell avkortning.  

Royaltyen kan avkortes når forlaget kan dokumentere at rettighetskostnader, bruk av 
illustrasjoner, firefargetrykk, valg av papirkvalitet, design eller tilsvarende forhold øker 
billigutgavens fremstillingskostnad vesentlig. Avkortningen kan ikke utgjøre en større 
andel av normalroyaltyen for billigutgaven enn den utgjorde for den vanlige papirutgavens 
vedkommende, og avkortningen gjelder bare inntil det er solgt 3 000 eksemplarer av 
billigutgaven. 

For heftede utgaver er normalroyalty 10 % - ti prosent - av beregningsgrunnlaget for de 
første 15 000 eksemplarene som selges, deretter 12,5 % - tolvogenhalv prosent. 

For innbundne utgaver er normalroyalty 12,5 % - tolvogenhalv prosent - av 
beregningsgrunnlaget for de første 15 000 eksemplarene som selges, deretter 15 % - 
femten prosent. 

Beregningsgrunnlaget er bokens faste utsalgspris dersom – og så lenge – en slik pris kan 
fastsettes, ellers den av forlaget fastsatte veiledende utsalgspris. For innbundne bøker skal 
det normalt gjøres et fradrag i beregningsgrunnlaget med inntil 15 % - femten prosent - før 
royalty beregnes.  

Royalty skal avregnes og utbetales for alle solgte eksemplarer av billigutgaven, og 
forfatteren skal underrettes om opptjent royalty ved årlige salgsoppgaver, på samme måte 
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som fastsatt i P-6 og P-7 i Spesielle kontraktsvilkår for utgivelse av faglitterære verk på 
papir (P). 

b) Forfatteren har rett til et minstehonorar som normalt skal utgjøre 1/3 - en tredjedel - av 
beregnet royalty for salg av hele første opplag av billigutgaven, men med anledning til å 
avtale høyere minstehonorar, jf. G-14.  

 Minstehonoraret skal utbetales senest to uker etter at billigutgaven er satt i salg.  

 Minstehonorar ved senere opplag av billigutgaven, beregnet på samme måte som angitt 
ovenfor, kan forfatteren kreve utbetalt når opplaget settes i salg. 

VII. Vedrørende forhold som ikke er spesifikt regulert i denne avtalen, vises det til Spesielle 
kontraktsvilkår for utgivelse av faglitterære verk på papir (P), som da gjelder tilsvarende for 
billigbokutgivelsen. 

VIII. Dersom forhandlinger mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening resulterer i at billigbokutgivelser blir innlemmet i normalkontraktsverket 
for faglitteratur, kan både forfatter og forlag be om forhandlinger med sikte på å tilpasse 
denne avtalen til de nye normalkontraktsvilkårene fremover i tid. 

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 og dato) 
 

 

   
(Navn på forfatter)  (Navn på forlag) 

 


