
Hvorfor pliktavlevere?
• fordi det sikrer at musikken din bevares for ettertiden
• fordi det gjør musikken din tilgjengelig for dokumentasjon og forskning 
• fordi de avleverte musikkutgivelsene kan gjenfinnes i nasjonaldiskografien 
• fordi det er lovpålagt

Pliktavlevering
av musikkutgivelser

CDer skal avleveres i 3 eksemplarer, 
vinylplater og andre fysiske format  
i 2 eksemplarer.

Adresse for avlevering: 
Nasjonalbiblioteket 
Pliktavlevering 
Postboks 615
8607 Mo i Rana

www.pliktavlevering.no



Pliktavlevering av 
musikkutgivelser
Nasjonalbiblioteket har ifølge Lov om 
avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument 
ansvar for å samle inn alle musikkutgivelser 
utgitt i Norge. Dette omfatter alle utgivelser gjort 
allment tilgjengelig av norske plateselskap, men 
også utgivelser som norske artister selv står bak. 
Avlevering skal skje uavhengig av medium og 
omfatter alt fra vinylplater, kassetter og CDer til 
digitale filer distribuert over nett.

Målet med pliktavlevering av musikkutgivelser er 
bevaring i et tusenårsperspektiv. Nasjonalbiblioteket 
sikrer at samtidens musikk kan gjenfinnes og brukes 
både i dag og i fremtiden.

Avleverte musikkutgivelser gjøres tilgjengelig 
for dokumentasjonsarbeid, studier og forskning. 
Samtidig formidles Nasjonalbibliotekets materiale 
i økende grad gjennom utstillinger og andre 
kunnskaps- og kulturarrangementer, og ikke 
minst gjennom den pågående digitaliseringen 
av våre samlinger. All formidling skjer innenfor 
bestemmelsene i Åndsverkloven.

Digitale utgivelser som distribueres av Phonofile/The Orchard 
blir avlevert til oss av dem. Benytter du andre digitale 
distributører skal du levere filer direkte til oss.

3 eksemplarer av CDer og 2 eksemplarer av vinylplater og andre 
fysiske format skal sendes vederlagsfritt til Nasjonalbiblioteket.

Et eksemplar plasseres i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin 
i Rana, hvor det under optimale bevaringsforhold sikres for 
ettertiden. Et eksemplar benyttes som publikumseksemplar i 
Nasjonalbiblioteket i Oslo. Dette eksemplaret lånes ikke ut, men 
kan lyttes på i egne lytterom. Det tredje eksemplaret av CD-
utgivelser går til vårt Depotbibliotek, hvor det blir tilgjengelig for 
fjernlån via folkebibliotek.

Alle avleverte musikkutgivelser registreres i nasjonaldiskografien.

Kontaktinformasjon:
• E-post: pliktavlevering@nb.no 
• Telefon: 75 12 11 78

Gå inn på www.pliktavlevering.no  
for mer informasjon.


