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Information om återtagande av förlagsrättigheter

I fråga om utgångna verk råder ALIS dig att återta förlagsrättigheterna för att kunna erbjuda dem till ett annat förlag, ge ut verket själv eller förhandla fram bättre villkor om det
ursprungliga förlaget senare skulle vilja ge ut verket på nytt (då måste nämligen ett nytt
avtal träffas).
Ett förlagsavtal är vanligtvis utgånget om förlaget har färre än 100 exemplar i lager. Det följer av Författarförbundets ramavtal § 15. Även om ditt avtal inte bygger på Ramavtalet, får
återtagandeproceduren som beskrivs nedan anses utgöra branschpraxis och går därför att
följa även om du har ett annat förlagsavtal.
ALIS kan bistå dig med att ta tillbaka dina rättigheter genom att du fyller i den fullmakt som
finns på hemsidan, fullmakt 1, i vilken du uppdrar åt ALIS att för din räkning återta rättigheterna.
Det första steget för ALIS kommer därefter att vara att ta reda på hur många exemplar som
finns i lager genom att se efter i royaltyredovisningen eller kontakta förlaget och få denna
uppgift. Om lagret understiger 100 exemplar går vi vidare genom att begära en skriftlig bekräftelse på att förlaget inte avser att ge ut någon ny upplaga av verket och att rättigheterna
därmed återgår till dig. Återkommer inte förlaget med en sådan bekräftelse inom utsatt tid
påkallas en ny utgivning av verket. Har förlaget inte inom fyra månader därefter förbundit sig
att ge ut ny upplaga föreligger rätt att häva avtalet.
ALIS sköter all ovanstående korrespondens med förlaget åt dig. Det du måste göra är att
skriva ut fullmakten och fylla i den. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas
på fullmakten och skickar den i original till oss.
Du kan även uppdra åt ALIS att kontakta förlaget för att undersöka förutsättningarna för
ett återtagande. Du måste då ge oss uppdraget genom att underteckna fullmakt 2, fylla i den
och skicka den till oss i original. Om undersökningen visar att förutsättningarna för återtagande är uppfyllda kan du välja om du vill uppdra åt ALIS att återta rättigheterna.
Om du är medlem i SFF skall du dock låta förbundet sköta återtagandet åt dig. Du hittar
samma information för SFF:s medlemmar här.
Hör gärna av dig om du har frågor till våra jurister på telefon 08-411 98 10 eller via e-post:
Åse Lundh

Sara Forslund

E-post: ase.lundh@alis.org

E-post: sara.forslund@alis.org

ALIS, DROTTNINGGATAN 85, 1 TR, 111 60 STOCKHOLM
TEL: 08-411 98 10 FAX: 08-411 98 20 E-POST: alis@alis.org

