Bransjeavtaler
Viktigste endringer bransjeavtalene over tid

GYLDIGHET

VIKTIGSTE
ENDRINGER FRA
FORRIGE AVTALE

Bokavtale à

Bransjeavtale à

Bransjeavtale à

Bransjeavtale à

Bransjeavtale à

Bransjeavtale à

Samhandelsregler

10. nov. 2004

25. juni 1998

30. juni 1995

21. nov. 1983

11. jan 1974

1. april 1962

1957

(med endringer pr.
01.03.01)

Oppsagt av DnF i
1996, men varte fram
til 1.april 99

Oppsagt av DnF
29. sept. 1982

(med endringer pr.
01.04.81)

01.05. 2005 31.12.2010

01.04. 1999 31.12.2004

01.01. 1996 –
01.04. 1999

01.01. 1984

- Like konkurranse
vilkår mellom
salgskanalene.

- Åpent for at
forlag og andre
salgskanaler kan
selge bøker i
bokgruppene 2-7.

- Fastprisperioden
forkortet med 1 år,
fra utgivelsesåret
og påfølgende 2
år, til utgivelsesåret og 1 år.

- Ikke lenger
enerett for
bokhandlerne til å
selge skolebøker.
- Kortere
fastprisperiode,
utgivelsesåret tom
31. april påfølgende
år.
- Mulighet til å gi
12,5 % rabatt på
bøker i gr. 3 & 4
- D- & Labonnement

- Handelsbetingelser mellom
forlag og
bokhandel for
bokgruppene 2-7
fastsettes etter
individuelle
forhandlinger
mellom forlag og
bokhandel/kjede
- Frivillige
abonnement – ikke
lagerplikt

Rabatt på den
faste bokpris (10
% til bibliotek og
skoler ++)
Billigbøker
Lagerplikt

(DnF og DnB blir to
separate foreninger i
1956)

01.04. 1962

1. januar 1957

Rabatt på den
faste bokpris (10
% til bibliotek og
skoler ++)

Retur alle
bokgrupper, men
returavgift (5 %
skolebøker og 10
% andre bøker)

Ikke returrett
Årlig
fellesnedsettelse
Lagerplikt;
Prøveeksemplar
(kommisjon med
full returrett etter
4 år) +
Utstillingseksemplar.
Fraktgodtgjørelse

Kommisjonslager
av ett eksemplar av
enhver bok ved
første gangs
utsendelse.
Lagerplikt av
kommisjonsboken
Fri returrett av
kommisjonsboken
etter 2 år.
Fra 1948 - 1957:
Kommisjon og fast
regning. 5 års
fastprisperiode.
100 % returrett.

FASTPRIS PERIODE

Utgivelsesåret og
frem til 30. april
påfølgende år.
Gr. 2;
utgivelsesåret og
påflg. år.

Utgivelsesåret og
påfølgende år i
bokgruppe 2-7.

RABATTER

12,5 % bokgr. 3 &
4
Skolebøker fritt

SKAFFEPLIKT

På forespørsel

På forespørsel fra
kundene plikt til å
skaffe de bøker
som lagerføres av
forlagene.

LAGERPLIKT

NEI

NEI

ABONNEMENT

Frivillige
abonnement

Frivillige
abonnement

Individuelle
forhandlinger

Individuelle
forhandlinger 2-7

RETURBETINGELSER

SALGSKANALER

Åpent for alle
salgskanaler

Bokgruppe 2-7
åpent for alle
salgskanaler.
Bokhandelen har
enerett på salg av
skolebøker, gr.1.

Utgivelsesåret og
påfølgende år i
bokgruppe 2-7.

JA

Avtaleregulert

Utgivelsesåret og
påfølgende 2 år i
bokgruppe 2-5.

JA (F-, L og Øbokhandler)

Avtaleregulert

Forlag kan selge
bøker under
billigbokgrensen til
Narvesen,

ANTAGELSESBETINGELSER

BOKKLUBBER

12,5 % rabatt.
3 gratis bøker i
vervepremie. Ikke
mulighet til å gi
bort fastprisbundne
bøker.

25 % rabatt.
5 gratisbøker i
vervepremie, 9
mnd etter
utgivelsestidspunkt
.

Nye bokklubber forhandlinger med
bokhandlerforening
en.

4 år

JA

JA

Avtaleregulert

Avtaleregulert

OFFENTLIGE
BIBLIOTEK

20 % rabatt

20 % rabatt gr. 4
ellers 10 %

20 % rabatt

F, L og Ø
bokhandler

BOKHANDLERINND
ELING

BETALINGSBETINGELSER

Individuelle avtaler

Individuelle avtaler
bokgruppe 2-7.
Gr. 1 Bransjeregulert

Bransjeavtale
regulert

Bransjeavtale
regulert

Bransjeavtale
regulert

Bransjeavtale
regulert

