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BONO representerer over 150.000 norske og utenlandske kunstnere. Hos oss kan du 
enkelt få de bildelisenser som er nødvendige slik at du kan bruke visuelle verk i 
bøker, på hjemmesider eller i alle andre sammenhenger du har behov for. 
 
Om BONOs tariffer 

Prisene i denne oversikten gjelder for bruk av verk av BONOs medlemmer. Prisene er i norske kroner (NOK) 
og gjelder bare når det er innhentet tillatelse fra BONO for bruken (bildelisens). For å kunne sende deg 
bildelisens er vi avhengig av visse opplysninger fra deg. Dette frem går av vårt søknadsskjema, som du også 
finner på våre nettsider. Dersom du allerede har layout, eller annen informasjon som viser hvordan du har 
tenkt å bruke kunstverkene, kan du også legge dette ved søknaden, så vil vår behandling gå raskere. 

 Her kan du søke om bildelisens online 
 Her finner du hvilke kunstnere vi representerer 

Om din virksomhet bruker kunstverk regelmessig og i et visst omfang, kan du inngå en såkalt rammeavtale 
med oss. Dette er arbeidsbesparende og gir forutsigbare vederlagskostnader.  

 Les mer om hvordan du inngår rammeavtale  

Når du søker om lisens kan du samtidig be om prisoverslag. Dette vil være basert på våre tariffer og de 
opplysninger du gir oss om bruken.  

Generelle betingelser  

 Minstesats pr. bildelisens/faktura utgjør kr. 750. 

 Dersom lisensen ikke benyttes påløper omkostninger på 20 % av fakturabeløp, minimum kr. 750.  

 Prisene dekker ikke leie av fotografisk materiale (billedmateriale/fil). 

 Dersom lisensen ikke overholdes slik det fremgår av vilkårene, for eksempel dersom verk gjengis i endret 
form, påløper det et tilleggsvederlag på 200 %.  

 Ved manglende eller mangelfull copyrightangivelse påløper et tilleggsvederlag som fremgår av lisensen. 
Tilleggsvederlaget vil minimum utgjøre kr. 750. 

 Vederlagene i prislisten er ikke gjenstand for merverdiavgift.      

Rabatter 

Prislisten inneholder forskjellige typer rabatter, f.eks. ved gjengivelse av mange verk i samme utgivelse. Det 
fremgår av hver enkelt kategori om det gis rabatt og i så fall hva denne utgjør. Dersom bruken/ lisensen er 
gjenstand for flere rabatter, benyttes kun den høyeste rabatten. 

Bruk av verk i reklame/markedsføring 

Ved bruk av verk i reklame og markedsføringssammenheng, gjelder særskilte priser og vilkår. Normalt vil 
prisene for bruk av verk i reklame/markedsføring være minimum 3 ganger høyere enn standardprisene. 
Kontakt BONO for å innhente mer informasjon om priser.  

Bruk av verk uten tillatelse 
Bruk av kunstverk uten tillatelse er et brudd på opphavers rettigheter. Det samme gjelder dersom 
kunstneren ikke er navngitt, eller kunstverket gjengis i endret eller bearbeidet versjon uten BONOs 
samtykke. Brudd kan medføre krav om vederlag, erstatning mv. etter lov om opphavsrett til åndsverk.  

https://www.bono.no/bruk-kunstverk/
https://www.bono.no/bruk-kunstverk/
https://www.bono.no/sk-etter-kunstner-1/
https://www.bono.no/sk-etter-kunstner-1/
https://www.bono.no/alt-du-trenger-vite-om-bruk-av-kunstverk/
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 Rammeavtaler om digital publisering av kunstsamlinger 
BONO tilbyr egne rammeavtaler for museers og kommuners kunstsamlinger:  

 Avtale om bruk av opphavsrettslig beskyttede verk i museets kunstsamlinger (lenke) 
 Avtale om bruk av opphavsrettslig beskyttede verk kommuners kunstsamlinger (lenke)  

 Øvrige virksomheter 

- Yrkesmessig bruk 

Antall verk Pris pr. år 

1 verk 3 059 

Fra 2 til 3 4 078 

Fra 4 til 6 4 588 

Fra 7 til 10 5 098 

Fra 11 til 20 7 646 

Fra 21 til 30 10 195 

Fra 31 til 40 12 744 

Fra 41 til 50 15 293 

Vilkår/beskrivelse: 

- Tariffen gjelder alt web-basert innhold som publiseres yrkesmessig av organisasjoner, foretak, myndigheter eller individer 
med eller uten direkte profittformål. Tariffene gjelder ren illustrativ bruk av verk på en virksomhets egne nettsider  

- Bruk av verk som reklame for et produkt, tjenester eller firma, er ikke dekket av prisene over. Slik bruk forutsetter at  
kunstner/rettighetshaver gir særskilt tillatelse. Prisen fastsettes i slike tilfeller etter avtale med BONO. 

- Presentasjon av virksomhetens kunstsamling 
 

Antall verk Pris pr. år 

1 til 9 14 256 

Fra 10 til 19 16 992 

Fra 20 til 30 19 728 

Fra 31 til 40 22 464 

Fra 41 til 50 28 332 

Fra 51 til 60 33 792 

Fra 61 til 70 39 468 

Fra 71 til 80 44 928 

Fra 81 til 90 50 796 

Fra 91 til 100 56 268 

Fra 101 til 200 85 572 

Vilkår/beskrivelse: 

- Med "presentasjon av kunstsamling" menes en standardisert, ensartet presentasjon av foretakets egen samling av verk på   
foretakets egne nettsider.   

- Bruk av verk som reklame for et produkt, tjenester eller firma, er ikke dekket av prisene over. Slik bruk forutsetter at  
kunstner/rettighetshaver gir særskilt tillatelse. Prisen fastsettes i slike tilfeller etter avtale med BONO. 

 
 

http://www.bono.no/
http://www.bono.no/

