
AVTALE OM TILGJENGELIGGJØRING AV MATERIALE VIA BRAGE NMBU 

 
Mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (nedenfor kalt NMBU)  
og ………………………………………………………………………(nedenfor kalt forfatteren)  
er det inngått avtale om å tilgjengeliggjøre: 
 
…(tittel på verket, materialet)………………………………………………………………………………… på følgende vilkår: 

1 1 TILLATELSE TIL Å TILGJENGELIGGJØRE MATERIALE I BRAGE NMBU  

1.1 Forfatteren gir herved NMBU en vederlagsfri, ikke-eksklusiv rett til å gjøre innlevert 
elektronisk materiale, nedenfor kalt materialet, tilgjengelig i elektronisk form via Brage 
NMBU.  

1.2 Forfatteren gir brukere av Brage NMBU  adgang til fritt å kopiere og videreformidle 
materialet på ikke-kommersielle vilkår. All kommersiell bruk av materialet må avtales særskilt 
med forfatteren eller noen som opptrer på dennes vegne.  

2 NMBUs PLIKTER OG ANSVAR  

2.1 NMBU skal tilgjengeliggjøre materialet slik det ble levert til NMBU, med tekst, tabeller, 
grafikk, bilder, multimedia med mer, men med de tekniske tilpasninger som anses nødvendig 
for tilgjengeliggjøring.  

2.2 NMBU skal beskytte materialet mot å bli endret av uvedkommende/tredjepart, så langt dette 
er mulig med de tekniske løsninger som benyttes.  

2.3 NMBU har ikke rådighet over materialet utover det som er uttrykkelig fastsatt i denne 
avtalen.  

2.4 NMBU er ikke ansvarlig for innholdet i materiale som er gjort tilgjengelig via Brage NMBU, 
eller for forfatterens handlinger for øvrig. NMBU har ikke ansvar for eventuelle skader 
oppstått i sammenheng med denne avtalen, med mindre skaden(e) skyldes forsett eller grov 
uaktsomhet fra NMBU eller fra noen NMBU svarer for. Ansvaret omfatter ikke indirekte 
skader.  

3 FORFATTERENS PLIKTER OG ANSVAR  

3.1 Forfatteren skal følge NMBUs retningslinjer for tilgjengeliggjøring i Brage. 
3.2 Forfatteren skal, ved inngåelse av avtaler med tidsskrifter, forlag osv. om tilgjengeliggjøring 

av materiale etter denne avtalen, søke å ivareta NMBUs rettigheter etter denne avtalen best 
mulig.  

3.3 Forfatteren må selv klargjøre de konsekvenser offentliggjøring av et materiale i Brage har i 
forhold til eventuelle forlag, tidsskrift eller andre rettighetshavere. Forfatteren innestår for at 
han/hun er forfatter til innlevert materiale og har fullstendig råderett over dette. Hvis andre 
har rettigheter som utelukker offentliggjøring i elektronisk form via Brage uten tillatelser fra 
tredjepart, må forfatteren selv innhente nødvendige tillatelser fra disse. Om materialet har 
flere forfattere, innestår forfatteren som har innlevert materialet for  at han/hun har 
innhentet de nødvendige tillatelser fra de andre opphavsmennene. Om materialet eller deler 
av materialet tidligere er publisert eller planlegges publisert i et tidsskrift eller ved et forlag, 
innestår forfatteren for at han/hun har innhentet de nødvendige tillatelser fra 
tidsskriftet/forlaget.  

3.4 Forfatteren innestår for at materialet ikke har innhold som kan anses å stride mot gjeldende 
norsk rett, eller inneholder lenker eller koblinger til slikt materiale. 



3.5 Dersom NMBU skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor tredjepart på grunn av at 
forfatteren ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen, skal forfatteren holde NMBU 
skadesløs.  

4 OVERFØRING OG OPPHØR AV AVTALEN  

4.1 NMBU kan bare overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne avtale til 
tredjepart såfremt forfatterens interesser etter avtalen blir ivaretatt i overføringsavtalen.  

4.2 NMBU har ubegrenset rett til å avbryte tilgjengeliggjøringen av materialet.  
 
 
…………………………………………..  
Sted, dato  
 
…………………………………………..       …………………………………………..  
Underskrift forfatter        Underskrift NMBU 
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