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Forfatteraftale       
             Projekt 420 
 
 
Mellem [forfatternavn], idet følgende kaldet Forfatteren, og Dacapo Publishing, i det følgende 
kaldet Forlaget, er indgået nedenstående aftale om udgivelsen af 
 

*Navn på bogen* (arbejdstitel) 
 
i det følgende kaldet Værket, i henholdsvis en grønlandsksproget og en dansksproget / 
tosproget udgave. 
 
§ 1 Aftalens genstand 
 1.1 Forfatteren overdrager herved Forlaget eneretten til at fremstille og udgive 

Værket i et første og i senere nye oplag og udgaver. Såfremt Forfatteren 
medvirker ved udarbejdelse af av-materiale eller andet supplerende materiale i 
tilknytning til ovennævnte udgivelse, indgås særskilt aftale herom. 

 
 1.2 Forlagets eneret vedrører distribution i Grønland og Danmark. 
 
§ 2 Manuskriptets form 
 2.1 Udgivelsens omfang inkl. indholdsfortegnelse, forord, stikordsregister, 

illustrationer m.v. er fastsat til ca. [128 sider]. 
 
 2.2 Fuldstændigt sætteklart, dansksproget manuskript inkl. indholdsfortegnelse, 

forord, litteraturliste og lignende samt billedforlæg, skitser og billedtekster, 
leveres af Forfatteren til Forlaget uden udgift for dette [dato]. Manuskriptet skal 
foreligge dels som en vejledende dummy, dels som et elektronisk word-
dokument. Den endelige godkendelse af manuskript og illustrationer ligger hos 
Forlaget. 

  Forlaget bestemmer i øvrigt Værkets udstyr, format og øvrige udseende, 
herunder omslag. 
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 2.3 Forfatteren forpligter sig til at opbevare en kopi af manuskriptet, da Forlaget ikke 

har ansvar hvis dette skulle gå tabt. 
 
§ 3 Oplag 
  Oplaget er foreløbig fastsat til [XX] eksemplarer. For første og følgende oplag og 

for senere udgavers oplag fastsætter Forlaget den endelige størrelse. 
 
§ 4 Bogladepris 
  Forlaget fastsætter bogladeprisen og er berettiget til at ændre denne. 
  Forlaget har ret til efter eget valg at realisere eller makulere et restoplag, såfremt 

Værket ikke længere er tilstrækkeligt efterspurgt. Forfatteren skal dog først 
skriftligt informeres om dette og har, hvis Forlaget ønsker at makulere 
restoplaget, ret til at købe det til en pris, der aftales i det enkelte tilfælde. 

 
§ 5 Forfatterhonorar 
 5.1 Forfatterhonoraret udgør 15 % af bogladeprisen. 
  Som garantihonorar udbetales 25 % af det samlede honorar for 1. udgave, 1. 

oplag ved godkendelse af manuskriptet. Resten udbetales 
a) med 25 % senest 3 måneder efter at værket er udgivet, og 
b) hvert år i marts måned efter salget i det foregående kalenderår. 

  For eventuelt følgende oplag og udgaver genforhandles betingelserne for 
honorarudbetalingen.  

  Såfremt Forlaget opnår fuld finansiering for 1. udgave, 1. oplag af Værket, 
udbetales resthonoraret senest 1 måned efter Værkets udgivelse. 

      
5.2 Det angivne honorar udgør det maksimale honorar for eneretten i henhold til 

aftalen. Hvis der ved udarbejdelsen og tilrettelæggelsen af Værket har medvirket 
flere forfattere, tilkendegiver disse over for Forlaget - senest ved afleveringen af 
det godkendte manuskript - i hvilket forhold, honoraret skal fordeles. 

 
 5.3 Såfremt udgivelsen opgives, kan Forlaget frigøre sig fra aftalen mod at honorere 

Forfatteren proportionalt for udført arbejde - dog maksimalt med det aftalte 
garantihonorar. 

 
 5.4 Såfremt der i Værket indgår et eller flere tidligere offentliggjorte værker, 

reduceres Forfatterhonoraret med bidragleverandørhonoraret - fastsat efter 
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aftale med bidragleverandørerne og Forfatteren. Beløbet udbetales ret-
tighedshaverne af dette / disse værk/er. Det forudsættes, at rettighedshaverne 
giver tilladelse til gengivelsen, da det / de tidligere offentliggjorte værk / værker i 
modsat fald udgår af Værket. 

 
§ 6 Overskudseksemplarer 
  Ud over det aftalte samlede oplag, jfr. § 3, er Forlaget berettiget til at trykke et 

antal eksemplarer til anvendelse som frieksemplarer til ophavsmænd, reklame, 
anmeldereksemplarer samt erstatningseksemplarer for defekte eller beskadi-
gede bøger.  

 
§ 7 Frieksemplarer 
  Forfatteren er berettiget til at modtage 10 frieksemplarer af første oplag og 5 

frieksemplarer af følgende oplag og udgaver til privat brug. 
 
§ 8 Korrektur 
 8.1 Forfatteren har ret og pligt til uden særskilt betaling at læse korrektur på 

originaludgaven. Hvis Forfatteren ændrer i materialet, herunder i senere 
udgaver af dette, efter at det er sat / reproduceret, er Forlaget berettiget til helt 
eller delvist at modregne meromkostningerne hvis disse overstiger 10 % af 
sætteudgifterne / reproudgifterne. Modregning kan på tilsvarende måde ske i 
honoraret for en oversat og bearbejdet udgave, i det omfang ændringer får 
indflydelse i denne udgave. 

 
 8.2 Hvis Forfatteren ikke tilbagesender korrekturerne i rettet stand inden for en aftalt 

rimelig frist, betragtes den som godkendt, og Forlaget er berettiget til at 
færdiggøre produktionen. 

 
§ 9 Nye oplag / udgaver 
 9.1 Ved udgivelse af en ny udgave er Forfatteren forpligtet til at medvirke ved 

ajourføring. Såfremt Forfatteren på grund af sygdom, alder eller lignende ikke er 
i stand til at medvirke ved ajourføring, har Forlaget ret til at overdrage 
ajourføringen til en anden person. Honorar til denne afholdes over 
Forfatterhonoraret. 

 
 9.2 Originaludgaven og de oversatte udgaver kan genudgives uafhængigt af 

hinanden. 
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§ 10 Ophavsret 
 10.1 Forfatteren garanterer Forlaget, at de har den fulde ophavsret til Værket, at 

udgivelsen er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, og at Værket 
ikke indeholder åbne eller maskerede nedsættende skildringer af - eller angreb 
på personer eller institutioner. Forfatteren har det fulde ansvar for ethvert brud 
på denne garanti, der - Forlaget uafvidende - ellers kunne påføre medansvar 
ved privat eller offentligt søgsmål. 

 
 10.2 Forfatteren er endvidere ansvarlig for, at der i Værket ikke forekommer fejlagtige 

angivelser, som kan forårsage erstatningskrav eller krav om berigtigelser fra 
myndigheder eller privatpersoner. Såfremt sådanne krav skulle forekomme, vil 
Forlaget søge hel eller delvis dækning hos Forfatteren for de udgifter og det tab, 
som Forlaget herved kan blive påført. Fejl, der kan føres tilbage til Forlaget, er 
Forfatteren ikke ansvarlig for. 

 
§ 11 Enerettens tilbagegang 
 11.1 Hvis Værket ikke er udkommet senest 2 år efter, at Forfatteren har afleveret 

sætteklart manuskript til den aftalte afleveringstermin, har Forfatteren ret til at 
ophæve aftalen. 

 
 11.2 Hvis Værket er udsolgt - eller der er sikkerhed for, at det vil blive 

udsolgt inden for en periode af seks måneder - og Forlaget ikke har benyttet 
sin ret til at udgive nyt oplag, kan Forfatteren skriftligt forlange udgivelse af nyt 
oplag. Hvis Forlaget ikke senest 3 måneder efter at begæringen er kommet 
dette i hænde, skriftligt har bundet sig til at udgive nyt oplag inden 12 måneder, 
regnet fra acceptens dato, har Forfatteren ret til at ophæve aftalen. 
Forfatteren kan dog skriftligt acceptere en eventuel senere udgivelsesdato. 

 
§ 12 Konkurrerende virksomhed 
  Forfatteren må ikke uden Forlagets samtykke på andet forlag medvirke ved 

udgivelser, som på nogen måde kan konkurrere med udgivelsen i denne aftale. 
 
§ 13 Antologier 
  Forfatteren har ret til, uden betaling af royalty til Forlaget at medtage dele af 

Værket i antologier. Forfatteren har kun efter særskilt aftale ret til at medtage 
dele af Værket i artikler m.v. 



   

 

 Dacapo Publishing • P. O. Box 588 • 3900 Nuuk • Grønland • www.dacapo.gl • Ger: 30 18 11 90 
 

 
 
 5 

 
§ 14 Lovvalg og værneting 
  Nærværende aftale er underkastet grønlandsk og dansk ret. Værneting er Nuuk 

eller København efter Forlagets valg. Parterne er gensidigt forpligtet til at bistå 
hinanden i tilfælde af tredjemands krænkelse af ophavsretten. Udgifter i for-
bindelse med en eventuel retslig forfølgelse afholdes - inden for 
dansk/grønlandsk jurisdiktion - af Forlaget. Alle øvrige udgifter afholdes af 
Forfatteren. 

 
 
 
 
Som Forfatter (Cpr. adresse, bankkonto) 
 
 
 
 
 
Som Forlag 


