
Stadig flere kommuner ønsker nå å vise kunstsamlingen 
sin på nett – til glede for egne innbyggere, turister  

og andre besøkende.

Kunsten ut til folket!
- sørg for at dere gjør det lovlig og riktig

Har dere en kunstskatt
som er altfor godt skjult?

Vil du vite mer? Klikk her

http://www.bono.no/kunstamling_kommune.pdf


Når kommunen har en lisensavtale med BONO er  
rettighetene på plass. Da kan kunstskatten deles  

med omverdenen på enkel og rimelig måte.

Bindeleddet mellom skapere og brukere BONO –  
Billedkunst Opphavsrett i Norge SA – har siden 1992 vært 
bindeleddet som gjør det enkelt å bruke kunst. Vi inngår 
lisensavtaler med et bredt spekter av kunder – offentlige, 
ideelle og kommersielle – om bruk av våre medlemmers 
kunstverk i bøker, på internett, TV, film og mye mer.  
Vi representerer i dag omlag 2.400 norske og over 
100.000 utenlandske kunstnere.

Godkjent av Kulturdepartementet BONO er i tillegg 
godkjent av Kulturdepartementet til å inngå avtaler på 
vegne av samtlige kunstnere (også ikke-medlemmer) 
i en rekke sammenhenger, som f.eks. ved utlegging  
av kommuners kunstsamlinger på nett.

Ideell organisasjon BONO er en ideell organisasjon  
opprettet av kunstnerne selv. Pengene går tilbake til 
kunstnerne og bidrar til å skape grobunn for ny kunst.

«Avtalen med BONO letter vårt arbeid. Nå kan  
vi enkelt og rimelig vise kunstverkene med visshet  

om at vi gjør det på lovlig måte»  
Ingebjørg Ydstie, sjefkonservator, Oslo kommunes kunstsamling

Ta kontakt med BONO i dag: Tlf: 23 10 03 50 | e-post: bono@bono.no | web: www.bono.no

• En kommune med 75 000 innbyggere  
som publiserer en samling på 400 verk, 
betaler årlig kr. 7 053.

• En kommune med 20 000 innbyg gere 
som legger ut inntil 100 verk, betaler  
kr. 2 116 årlig.

Hva koster det? Vederlaget vil variere med kommunens størrelse  
og med antall kunstverk som legges ut. To eksempler:

Ta kontakt med oss i dag for å få vite hvordan du inngår  
avtale og hva den vil koste for din kommune.

Opphavsrett til kunstverk: © Kunstnerne / BONO 2017

Mikkel Wettre: «The Goblin’s Raincoat», 2010, Florø kommune, Foto: Mikkel Wettre
Charlotte Gyllenhammar: «Studium», 2013, Oslo kommune, Foto: Trond A. Isaksen

Gitte Dæhlin: «Flokk», 2011, Sør-Fron kommune, Foto: Tila Rodriguez Past
Anne Marie Vadum: «Fontene med kattehode», ca. 1980, Trondheim kommune, Foto: Jørn Adde

Markus Raetz: «Hode», 1992, Vestvågøy kommune, Skulpturlandskap Nordland, Foto: Kjell Ove Storvik
Else Marie Hagen: «Parameter», 2013, Oslo kommune, Foto: Trond A. Isaksen

Stinius Fredriksen: «Stadsingeniør Carl Adolf Dahl», 1930, Trondheim kommune, Foto: Jørn Adde
Ståle Sørensen: «What does the fjord say», 2015, Trondheim kommune, Foto: Grethe Britt Fredriksen

http://www.bono.no



