Avtale om honorering av enkeltbidrag i samleverk
1. Honorar til forfatteren skal avtales i form av royalty eller engangsbetaling pr. side
(sidepris). Honorarformen bestemmes ved avtaleinngåelsen.

2. Royalty
2.1 Royalty betales med 11% av hvert solgte eksemplar av vedkommende bind av
samleverket, basert på stipulert utsalgspris for heftet, uillustrert utgave og fordelt pro rata etter
den andel bidraget utgjør av den uillustrerte del av bindet.
Utsalgsprisen stipuleres på grunnlag av kalkyle for bokgruppe 4 bøker og slik: En heftet
illustrert bok i standard romanformat, trykt i sort/hvitt på 100 grams usatinert papir, med ca.
2.200 tegn pr. side. Bokens nettoformat (netto bokblokk) er 12,9 x 20,6 cm. Leveres (normalt)
som trådløs heftet bok, i hefteomslag trykt i fire farger på 240 grams kartong.
2.2 I minstehonoraret betales normalt 1/3 av det beregnete honorar for salg av hele første
opplag. Minstehonorar betales senest 12 uker etter at fullstendig manuskript er levert.
Resthonorar avregnes pr. 31. august året etter at salget har funnet sted. Pr. 1. april dette året
kan forfatteren kreve halvparten av det antatte resthonorar utbetalt à konto.
2.3 Avregning av royaltyhonorar skjer på skjema som skal inneholde oppgave over trykt
opplag, restopplagets størrelse ved årets begynnelse og slutt, over salg i årets løp, samt
avregning for honoraret. Er restopplaget i årets løp helt eller delvis realisert eller makulert,
skal det oppgis hvor mange eksemplarer det gjelder, realisasjonspris, samt eventuell
restbeholdning ved årets avslutning. Forlagets plikt til å sende avregningsoppgave opphører
fra og med den oppgjørstermin hvor restopplaget ved terminens begynnelse er mindre enn
100 eksemplarer. Plikten til å utbetale honorar opphører likevel ikke. På forespørsel fra
forfatteren skal det gis opplysning om gjenværende eksemplarer. Avregningsskjema
oppbevares av forlaget i 10 år.
Forfatteren har etter anmodning innen tre måneder etter å ha mottatt avregning, krav på en
bekreftelse av statsautorisert revisor om at avregningsoppgaven er i overensstemmelse med
forlagets bokføring.

3. Engangsbetaling pr. side (sidepris)
3.1 I honorar betales en gang for alle kr 629,88 (pr. 15.01.99) pr. netto manuskriptside à
2.000 anslag, tegn og mellomrom medregnet, og uavhengig av antall fremstilte eksemplarer
og antall solgte eksemplarer.
3.2 Honoraret betales senest 12 uker etter at fullstendig manuskript er levert.
3.3 Sideprisen skal indeksreguleres hvert år i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen.
Første regulering foretas pr. 15. januar 1986 og baseres på utviklingen regnet fra 15. januar
1985. Medfører dette en endring i sideprisen på 10% eller mer fra foregående år, kan det
kreves opptatt forhandlinger om sideprisen.
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3.4 Honoraret til forfatteren skal baseres på den sidepris som gjelder ved avtaleinngåelse.
Leveres manuskriptet etter avtale med forlaget mer enn ett år etter inngåelse av avtalen,
legges den sidepris til grunn som gjelder ved levering.
4. Honorar for illustrasjoner m.v.
Har forfatteren etter avtale med forlaget levert ferdige originaltegninger eller fotografier eller
grunnlagsmateriale til illustrasjoner i form av skisser e.l., skal dette honoreres separat. Det
samme gjelder arbeid som forfatteren etter avtale med forlaget har hatt med å fremskaffe,
utvelge, tilrettelegge eller redigere illustrasjoner, bilder og billedtekster. Honoraret betales når
illustrasjonsmaterialet er levert og godkjent, eventuelt når arbeidet er avsluttet.
5. Partene har adgang til å avtale høyere honorar og minstehonorar enn det som fremgår av
punktene ovenfor. Partene kan også avtale senere forfallstidspunkter, såfremt forfatteren
ønsker det.
6. Forlag, som på grunn av særlige omstendigheter ønsker å betale lavere honorar til
forfatteren, kan ta dette opp med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Oslo, 30. september 1985

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
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