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Høring - forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved 

omsetning av bøker   

 

Innledning 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) legger med dette fram forslag til endring i forskrift 

av 19. desember 2014 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av 

bøker (heretter forskrift/forskriften). Nåværende forskrift gjelder fram til 31. desember 2016 

 

Forslag til endring i forskriften 

NFD foreslår kun endring i forskriftens varighet, nærmere bestemt § 11 siste delsetning. NFD 

foreslår at forskriftens varighet settes til 31. desember 2018. Foruten endringen i forskriftens 

varighet foreslår departementet ikke endringer.  

 

Dette innebærer at forskriften fortsatt vil unnta visse typer av konkurransebegrensende 

samarbeid fra virkeområdet til konkurranselovens § 10 blant annet samarbeid hvor 

leverandørene fastsetter bindende videresalgspriser for forhandlerne (fastpris). Den gjeldende 

Bokavtalen inngått mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen om 

omsetning av skjønnlitteratur, sakprosa og fagbøker i alle formater, er det mest nærliggende 

eksemplet på samarbeid som må vurderes opp mot forskriftens virkeområde. Forskriften vil 

imidlertid gjelde for bokbransjen generelt. 

 



Side 2 

 

Det forventes at forskriften bidrar til oppnåelse av de litteraturpolitiske målene om bredde, 

mangfold og kvalitet i litteraturtilbudet og god tilgjengelighet for alle gjennom forskriftens 

bestemmelser om fastpris, rabatter, litteraturabonnementer, skaffe- og leveringsplikt og frakt- 

og leveringsbetingelser for bokhandler og forlag, samt bokklubbers vervekampanjer og 

samarbeid om normalkontrakter for forfattere. 

 

I gjeldende Bokavtale er det tatt inn et punkt om at avtalens virkninger skal evalueres av et 

partssamensatt bransjeråd. Som en del av evalueringen som er foretatt, har man også sett på 

hvilke effekter de endringene som ble gjort gjeldende fra og med 2015 har medført. Det 

gjelder virkningene for e-bokmarkedet, versjonsprising og nye litteraturabonnementer. 

Evalueringen konkluderer med at verken erfaringene så langt eller forventet utvikling tilsier 

endringer i gjeldende unntaksforskrift eller Bokavtalen.  

 

Innspill 

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside 

www.regjeringen.no (velg "Dokumenter" og "Høringer"). Organisasjoner, virksomheter og 

andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser kan også avgi høringsuttalelse. 

Departementet ber imidlertid høringsinstansene om å vurdere om brevet bør legges fram for 

eventuelle underliggende organer. Høringsuttalelser vil bli publisert på www.regjeringen.no.  

 

Høringsfristen er seks uker, og vi ber om at innspill til høringen er departementet i hende 

innen 2. desember 2016. Innspill bes sendt i et søkbart (og ikke skannet) elektronisk format til 

NFDs e-postadresse postmottak@nfd.dep.no. 

 

Spørsmål om høringen kan rettes til avdelingsdirektør Nils-Ola Widme på e-post 

now@nfd.dep.no og seniorrådgiver Vibeke Andersen på e-post van@nfd.dep.no. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Nils-Ola Widme (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Vibeke Andersen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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