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Jag godkänner att min bok/artikel publiceras av Halmstad University Press.
Härmed intygar jag att publiceringen av detta arbete mig veterligt inte bryter mot
någon nu giltig överlåtelse av nyttjanderätt för verket eller delar därav till tredje
part.
Jag har läst och förstått publiceringsvillkoren vid Halmstad University Press.
Författarens underskrift
Skriv under nedan eller signera
digitalt.

Ort och datum

Underskrift
Namnförtydligande (var god texta)
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Publiceringsvillkor
Denna bilaga till Överenskommelse för publicering är en del av avtalet.
Inledning
Halmstad University Press är en del av Högskolebiblioteket. Förlagets syfte är att
göra vetenskapliga texter tillgängliga i elektronisk form via internet utan några
kommersiella intressen. Förlaget har inga krav på att erhålla några exklusiva
rättigheter eller upphovsrätten för publicerade texter.
All utgivning är elektronisk och sker i första hand via DiVA. DiVA, Digitala
vetenskapliga arkivet, är ett publiceringssystem och ett digitalt arkiv för långsiktig
bevaring av publikationer, gemensamt för flera lärosäten. Tryckta versioner kan
förekomma parallellt. Om Högskolan i Halmstad övergår till annan systemlösning
än DiVA överförs metadata och uppladdade filer till det nya systemet.
Avtal om publicering och tillgänglighet
Före publicering av ett verk på Halmstad University Press görs ett skriftligt avtal
mellan förlaget och författaren/författarna. Avtalet förutsätter att författaren
fortfarande innehar copyright till verket, och innebär att författaren ger förlaget ett
icke-exklusivt tillstånd att göra verket tillgängligt på internet. Överföring av
upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd.
Genom att förse verket med särskild licens, t. ex. av typen Creative Commons, kan
författaren ge användarna rättighet att använda verket inom vidare ramar än vad som
gäller enligt Upphovsrättslagen.
Förlaget förbinder sig att hålla verket tillgängligt med oförändrat innehåll från
publiceringsdatum under överskådlig tid.
Än d r i n g a r o c h k o r r i g e r i n g a r a v p u b l i c e r a t v e r k

Förlaget medger inga korrigeringar från författaren inne i texten för ett publicerat
arbete. Om några förändringar behöver göras i en text utformas antingen en
erratalista eller framställs en ny utgåva.
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