
 

AVTALE OM ELEKTRONISK  

ARKIVERING AV DOKTORAVHANDLING 
 
 

Denne avtale er inngått mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)  
 

og 
 

--------------------------------------------------------------- 
Forfatteren 

 

Formål 
Formålet med avtalen er å gjøre Forfatterens doktoravhandling tilgjengelig i ADORA, som er 
AHOs åpne, institusjonelle arkiv. 
 

Avtalens innhold 
Avtalen gir AHO en vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett til å gjøre Forfatterens 
doktoravhandling tilgjengelig i elektronisk format. 
 
Avtalen gir videre ADORAs brukere rett til vederlagsfritt og i ikke-kommersiell hensikt 
å søke, lese, lagre, kopiere eller distribuere avhandlingen. 
 

Partenes nærmere forpliktelser 
Forfatteren skal levere doktoravhandlingen både i trykt og elektronisk format. 
 
AHO påtar seg å gjøre Forfatterens avhandling tilgjengelig i elektronisk format i ADORA. 
Tilgjengeliggjøringen skjer med den utforming som doktoravhandlingen leveres i (med tekst, 
tabeller, grafikk, bilder og lignende), men med de justeringer som AHO måtte finne 
nødvendige for elektronisk tilgjengeliggjøring. Forfatteren har rett til å be om å få godkjenne 
den elektronisk utgaven før den blir tilgjengeliggjort i ADORA. 
 
Forfatteren innestår så vel for at han/hun er opphavsmann til avhandlingen som for at han/hun 
har nødvendig tillatelse fra tredjemann/tredjemenn ved bruk av andres opphavsrettsbeskyttede 
materiale i avhandlingen. 
 
Forfatteren skal ved eventuell senere inngåelse av avtaler med tredjemenn (typisk tidsskrifter 
og forlag) om overdragelse av rett til å publisere avhandlingen, eller artikler som inngår i 
denne, alltid sørge for at AHO beholder sine rettigheter etter denne avtale. 
 
 
 
 



Opphavsrettigheter 
Ut over de særlige rettigheter AHO har etter denne avtale tilhører opphavsrettighetene  
Forfatteren,om ikke annet er avtalt særskilt mellom partene. 
 

Oppsigelse 
Denne avtale kan sies opp av en part. Oppsigelse må skje skriftlig.  Parten behøver ikke å 
oppgi noen grunn for oppsigelsen. 
 
Oppsigelse innebærer at AHO, så snart som praktisk mulig og senest tretti (30) arbeidsdager 
etter at oppsigelsen er bekreftet mottatt av den andre parten, fjerner doktoravhandlingen fra 
ADORA. 
 
 
 
 
Dato:        Dato: 
 
 
-----------------------------------     ----------------------------------- 
Forfatteren       For AHO 
 
 
 
 
 
Kryss av for ett av valgene under (dersom du ikke har noen bemerkninger velger du den 
øverste): 
 
 

 

Avhandlingen kan legges ut i Adora i sin helhet. 
 

 

Avhandlingen kan legges ut, men noen av bildene må fjernes.  
Spesifisér: 
_____________________________________________________________________ 
 

 

Avhandlingen er artikkelbasert, og noen av artiklene har restriksjoner på elektronisk 
tilgjengeliggjøring. Spesifisér: 
_____________________________________________________________________ 
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