Forskrift om endring i forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra
konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker
I
I forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid
ved omsetning av bøker gjøres følgende endringer:
§ 2. Definisjoner
I denne forskrift menes med:
a) bøker, utgivelser innenfor forskriftens virkeområde, som tilgjengeliggjøres for
publikum uavhengig av publiseringsformat, herunder en innbundet bok, en elektronisk
fil (e-bok) eller en innlest tekst (lydbok)
b) leverandør, et foretak som utgir bøker
c) forhandler, et foretak som selger bøker til sluttkunde
d) bokklubb, et foretak som periodisk distribuerer bøker etter løpende opsjonsavtale
med sluttkunder som har medlemskap i klubben
e) fastpris, en bindende videresalgspris fastsatt av leverandøren
f) førsteutgivelser, første gang en tittel utgis av en norsk leverandør
g) nye formater, formater en tittel lanseres på etter første utgivelse
h) reelle nyutgivelser, nye utgaver som er en større revisjon av et verk.
§ 3. Unntak for samarbeid om fastpris
Enten:
Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for at en leverandør
kan sette fastpris på bøker leverandøren utgir eller bøker som utgis av bokklubb som
leverandøren har avtale med. Forbudet er heller ikke til hinder for at det kan samarbeides om
avtaler som forplikter den enkelte leverandør til å sette fastpris på slike bøker. Slike avtaler
kan innebære at leverandøren binder seg til en bestemt fastprisperiode for alle nye
utgivelser. Fastprisen gjelder for alle sluttkunder uansett forhandler innenfor en maksimal
periode, fastsatt i andre ledd.
Det kan settes fastpris på alle bøker i alle format første gang de lanseres. For
førsteutgivelser løper fastprisperioden fra utgivelsesdato og inntil 12 måneder frem i tid. For
nye formater løper fastprisperioden fra utgivelsesdato og inntil x måneder frem i tid. Når en
tittel lanseres i pocketutgave i perioden fastpris kan settes, opphører retten til å sette en
bindende videresalgspris på e-bokutgaven.

Reelle nyutgivelser kan utløse en ny fastprisperiode tilsvarende fastprisperioden for
førsteutgivelser. For særlig ressurskrevende utgivelser kan leverandøren forlenge
fastprisperioden inntil sju år mot å tilby sine forhandlere full returrett.
Eller:
Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for at en leverandør
kan sette fastpris på bøker leverandøren utgir eller bøker som utgis av bokklubb som
leverandøren har avtale med. Forbudet er heller ikke til hinder for at det kan samarbeides om
avtaler som forplikter den enkelte leverandør til å sette fastpris på slike bøker. Slike avtaler
kan innebære at leverandøren binder seg til en bestemt fastprisperiode for alle nye
utgivelser. Fastprisen gjelder for alle sluttkunder uansett forhandler innenfor en maksimal
periode, fastsatt i andre ledd.
Det kan settes fastpris på den enkelte tittel. Fastprisperioden løper fra første gang
tittelen utgis av en norsk leverandør, og inntil x måneder frem i tid.
Reelle nyutgivelser kan utløse en ny fastprisperiode. For særlig ressurskrevende
utgivelser kan leverandøren forlenge fastprisperioden inntil sju år mot å tilby sine forhandlere
full returrett.
§ 11. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 1. januar 2015 og opphører 31. desember 2022.
II
Endringene trer i kraft 1. juli 2019.

