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NY KOPIERINGSAVTALE 2014–2016
Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier fra
utgitt materiale, uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Høsten 2014 trer en ny kopieringsavtale i kraft. Den viktigste

Kompendier

endringen er at det nå åpnes for digitale kompendier.

For klarering av rettigheter innenfor Kopinor-avtalen betales

Kompendieløsningen Bolk stilles til rådighet for alle

en sidepris på 48 øre; da må institusjonen skaffe innhold

universiteter og høgskoler i Norge.

og fremstille kompendier selv. Lages kompendiene
gjennom Bolk, betales totalt 80,2 øre per side (inkluderer

I denne folderen gjengir vi de viktigste punktene som er

klarering og fremstilling). For rettigheter utover Kopinor-

nye. For generell informasjon om kopieringsavtalen henviser

avtalen settes prisen av rettighetshaver. Prisen opplyses ved

vi til Kopinors sider for høyere utdanning: www.kopinor.no/uh,

bestilling gjennom Bolk.

der du også kan lese hele avtalen.
Vederlag for rettighetsklarering av kompendier innenfor

Avtalen

Kopinor-avtalen kommer i denne avtaleperioden til fradrag i

Vilkårene i kopieringsavtalen er fremforhandlet av

vederlaget som betales per ansatt/student.

Universitets- og høgskolerådet og Kopinor. Avtalen inngås
direkte med den enkelte institusjon og gjelder til og med
studieåret 2015/16.

Priser
Institusjonen betaler en samlet sum per år:
• Per ansatt (årsverk): 333,39
• Per student (omregnet til heltidsstudenter): 372,00
Kopinor fakturerer to ganger i året, 15. mars og 1. november.
For studieåret 2015/16 justeres satsene i henhold til
endringer i konsumprisindeksen.

Vederlaget som betales for kopieringen, utbetales
til forfattere, forlag og andre rettighetshavere, delvis
individuelt og delvis gjennom deres organisasjoner.
Vederlaget er betaling for bruk og bidrar samtidig
økonomisk til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

KOMPENDIER
Gjennom Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av kompendier, fra bestilling til
digital levering av innhold. Kompendier skal registreres for klarering i Bolk, mens institusjonen selv
velger om løsningen også skal tas i bruk for levering av innhold og ferdige kompendier.
Man kan velge at bare deler av institusjonen skal bruke Bolk

Utover avtalen

for levering av innhold og ferdige kompendier. De øvrige

Gjennom Bolk kan man også enkelt bestille utdrag utover

delene vil da bare bruke Bolk til klarering.

disse begrensningene. Mange rettighetshavere har allerede
avgitt forhåndsfullmakter gjennom løsningen, i andre tilfeller

Klarering i Bolk

sendes det en forespørsel til rettighetshaver.

Ethvert kompendium som er sammensatt av minst to
bokutdrag skal registreres for klarering i Bolk. Dette gjelder

Administrasjon

selv om de enkelte utdragene distribueres digitalt hver

Bruken av Bolk er en del av avtalen som inngås mellom

for seg og på ulikt tidspunkt. Også annet kursmateriale,

Kopinor og den enkelte institusjon. Det er i tillegg utarbeidet

som vitenskapelige artikler, kan klareres og inkluderes i

mer detaljerte spesifikasjoner for bruken.

kompendiene.
Institusjonen skal oppgi navn og kontaktopplysninger på en

Innenfor avtalen

administrativt ansvarlig som vil være Kopinors hovedkontakt

For kompendier gjelder Kopinor-avtalen for kopiering inntil

ved institusjonen. Denne kontaktpersonen oppretter brukere

et visst omfang:

og definerer innstillinger i Bolk etter institusjonens eget

• Fra bøker kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet per

behov.

emne per semester
• Fra vitenskapelige tidsskrifter kan det fra ett enkelt
nummer kopieres inntil én artikkel per emne per semester.

På www.bolk.no finnes ytterligere informasjon og
brukerstøtte. For direkte spørsmål om bruken av Bolk,
kontakt vår brukerstøtte på e-post contact@kopinor.no eller

Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten
omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale
lagt ut på åpne internettsider. For noter gjelder egne regler,
se www.kopinor.no/uh

telefon 23 10 74 74.
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Digitale kompendier –
på den enkle måten

Telefon 23 10 74 00
E-post: kopinor@kopinor.no
www.kopinor.no

www.bolk.no

