
Tilleggsprotokoller til Bokavtalen om 
strømmetjenester og e-utlån 
 

 

TILLEGGSPROTOKOLL TIL BOKAVTALEN AV 1.1.2017 – STRØMME- OG 

ABONNEMENTSTJENESTER, DIGITALE PRODUKTER 

Følgende protokoll er vedtatt av Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening: 

Partene er enige om at Strømme- og abonnementstjenester for digitale produkter skal omfattes 

av Bokavtalen § 3.1’s bestemmelse om Skaffeplikt og leveringsplikt, forutsatt at 

rettighetshaver/ forfatter har gitt tilsagn til at utgivelsen utkommer i den versjonen som 

etterspørres og at den enkelte leverandør og forhandler er enige om betingelsene. Leverandør 

kan kreve dokumentasjon av forhandlerens system for lagring og rapportering av kjøp og 

lesing i tjenesten. Hvis leverandøren er usikker på forhandlers system for rapportering, kan 

leverandør kreve spesifikasjon. Fra forhandler har levert tilfredsstillende dokumentasjon kan 

leverandør kreve en testperiode for et begrenset antall bøker som omfatter en 

rapporteringssyklus (minimum 1 måned, maksimalt 3 måneder). Innen testperiodens utløp har 

forhandler adgang til å rette forhold som leverandør krever rettet. Skaffe- og leveringsplikten 

gjelder innenfor de bokgrupper tjenesten omfatter.  

Strømme- og abonnementstjenester for digitale produkter omfattes ikke av Bokavtalens § 3.2, 

4.1, siste ledd og 4.2. 

Vedtatt 11.12.17 

  

TILLEGGSPROTOKOLL TIL BOKAVTALEN AV 1.1.2017 – 

LEVERINGSBETINGELSER TIL E-UTLÅNSLISENSER 

Følgende protokoll er vedtatt av Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening: 

Partene er enige om at salg av e-utlånslisenser skal omfattes av Bokavtalen § 3.1’s 

bestemmelse om Skaffeplikt og leveringsplikt, forutsatt at rettighetshaver/ forfatter har gitt 

tilsagn til at utgivelsen kan lånes ut og at den enkelte leverandør og forhandler er enige om 

betingelsene. Leverandør kan kreve dokumentasjon av forhandlerens system for lagring og 

rapportering av kjøp og lesing i tjenesten. Hvis leverandøren er usikker på forhandlers system 

for rapportering, kan leverandør kreve spesifikasjon. Fra forhandler har levert tilfredsstillende 

dokumentasjon kan leverandør kreve en testperiode for et begrenset antall bøker som omfatter 

en rapporteringssyklus (minimum 1 måned, maksimalt 3 måneder). Innen testperiodens utløp 

har forhandler adgang til å rette forhold som leverandør krever rettet. 

Vedtatt 11.12.17 



 


