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Åndsverkloven – elementer fra lovens tilblivelse; 
 

Over i den digitale tid – utviklingen 1995 – 2005 

Innledning ved jubileumsmarkeringen 12. mai 2011  

Avdelingsdirektør Bengt O. Hermansen 
 
Jeg skal se på perioden fra 1995 til nå. Etter min mening opphavsrettens mest stormfulle 
periode. Ved periodens start var interessen for opphavsrettsfeltet slik den hadde vært i lang tid 
– det var noen – relativt få – departementsbyråkrater, professorer, rettighetshavere og 
organisasjonsansatte som engasjerte seg i disse rettsreglene. Birger Stuevold Lassen hadde 
ofte bare en student i spesialfaget sitt. Slik skulle det ikke fortsette i siste halvdel av 90-tallet, 
og enda mindre etter årtusenskiftet.  

Jeg tror det var i tre uker i desember 1996 det kom tydeligere fram hva som var i ferd med å 
skje – i Genève – hvor delegasjoner fra WIPO-landene sammen med mange 
organisasjonsdelegasjoner – var samlet til diplomatkonferanse for å forhandle om det som i 
ettertid har blitt WIPOs Internett-traktater. Her ble det bl.a. fremmet forslag om vern av alle 
midlertidige kopier, mens det flagret – for mange ukjente – begreper som caching og 
browsing. Mange bastante innlegg var nok tuftet på heller tynt grunnlag. Forslaget om vern av 
midlertidige kopier ble nedstemt – men var mer spiselig da det i 2001 dukket opp i EUs 
opphavsrettsdirektiv med obligatoriske unntak i art 5.1. 

På denne konferansen var det første gang det meldte seg interesser som var i mot at 
opphavsretten i større grad skulle tilpasses den digitale tid. Disse interessene har som vi vet 
fått stadig flere talspersoner – og gjør seg i dag sterkt gjeldende, flere har etter hvert gått inn 
for å avskaffe hele ordningen og mener at dette er en tilpasning til den digitale tid. En del av 
disse synspunktene er det vanskelig å ta alvorlig. Andre som ikke vil fjerne opphavsretten, 
men som mener den hindrer innovasjon i den digitale verden, må vi seriøst forholde oss til og 
gå i dialog med. Uansett hvilke endringer de ønsker og får gjennomslag for – må det 
grunnleggende være klart: De som skaper verk og arbeider som er vernet etter åndsverkloven 
skal i hovedsak kunne kontrollere bruken. Lovgivningen kan fastsette vederlagsordninger som 
kompensasjon for bruk, men ikke fastsette regler som fratar noen rettigheter fordi teknologien 
utvikler nye metoder for distribusjon av åndsverk. 
 

Men tilbake til den norske åndsverkloven. Fra 1995 har det vært lovendringer av stor 
betydning ca. hvert 5 år. 

- 1995 – Gjennomføring av Ot. prp. nr. 15 (1994–95) om betydelige endringer i loven 
med bakgrunn i opphavsrettsutvalgets innstillinger, EF-direktiver og den 
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internasjonale utvikling på området. 

- 1995 – Ot.prp. nr. 54 (1994–95) om vernetid og innlemming av vernet av fotografier i 
åndsverkloven. 

- 2000 – Ot.prp. nr. 15 (1999–2000) – utvidelse av vederlagsretten for lydopptak i § 45b 
til å gjelde all offentlig fremføring, men fortsatt avgift til FFUK for ikke-vernede 
innspillinger. 

- 2005 – Ot.prp. nr. 46 (2004–2005) om gjennomføring av opphavsrettsdirektivet. 

 
De nevnte endringer var alle knyttet til EF- eller EU-direktiver. I tillegg har også EUs direktiv 
om rettslig vern av databaser og Følgerettsdirektivet blitt gjennomført i åndsverkloven, men 
disse kommer jeg på grunn av tiden ikke nærmere inn på. 

 

Først til våren 1995 og gjennomføringen av EFs vernetidsdirektiv i norsk åndsverklov. 
Vernetiden ble utvidet til 70 år etter opphavsmannens død. Det ble sagt at EU falt ned på 70 
års vernetid fordi det var lettere å harmonisere oppover enn nedover. Dette til tross for at de 
fleste av EUs medlemsland hadde 50 års vernetid. Norge hadde som kjent 50 års vernetid. 
Men ihht. egen lov fra 1955 om midlertidig forlengelse pga. krigen, hadde vi et tillegg på 6 år 
for verk hvis opphavsmann var død og vernetiden ikke hadde utløpt før 1956. 

 
Endringsforslaget ble fremmet i Ot.prp. nr. 54 (1994–95). Denne proposisjonen har også 
merkedag i dag, den ble nemlig lagt fram i statsråd 12. mai 1995. Det må også nevnes at det 
bød på et dilemma at den foreslo endringer i lovforslaget som ble fremmet i desember 1994 – 
Ot.prp. nr. 15 (1994–95) – men som ennå var ikke vedtatt av Stortinget. Siden Stortinget ikke 
kan behandle forslag om endringer i lover som ikke er vedtatt, kunne Ot.prp. nr. 54 heller ikke 
formelt overleveres Stortinget da den ble fremlagt i mai. Den formelle overbringelsen (som 
skjer ved at en statsråd bokstavlig talt overleverer proposisjonene til presidenten i 
Stortingsmøte) kunne ikke skje før lovendringene i Ot.prp. nr. 15 var sanksjonert.  
 
Løsningen ble vedtakene i Ot.prp. nr. 15 ble sanksjonert av Kongen 2. juni, og Ot.prp. nr. 54 
formelt overlevert den 6. juni – samme dag som komiteens formelle innstilling til forslagene 
ble lagt fram. Odelstinget behandlet så saken (ot.prp. og innstilling) 7. juni og Lagtinget noen 
dager senere. Det er antakelig norsk rekord i hurtig behandling av et såpass omfattende og 
innviklet lovforslag. 
 
Endringsloven med forlenget vernetid ble satt i kraft 30. juni 1995. Jeg kan fortelle at det var 
mye arbeid knyttet til valg av ikraftsettelsesdato. Bakgrunnen var PC-effekten. 
Jon Bing pleier å referere til den gang PC bare var et verb som indikerte dårlig kondis – å 
pese. Deretter ble det også en forkortelse for personlig datamaskin – men i tillegg fikk vi nå 
PC-effekten, dvs. Phil Collins-effekten. Phil Collins-dommen satte grå hår i mangt ett 
opphavsrettshode i Europa. At artisten Phil Collins på grunnlag av EUs ikke-
diskrimineringsregler vant fram med krav om at han i Tyskland hadde samme vern for sine 
innspillinger som tyske artister.  
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Så Phil Collins ble med dette kjent langt ut over sin egentlige fan-skare. På 
opphavsrettsarrangementer delte Sæmund Fiskvik velvillig ut Phil Collins solo-debut fra 1981 
på CD – og ble antakelig på den måten kvitt restlageret av den gamle platen i Norge. 
 

Direktivet påla medlemslandene å gi den nye vernetiden til verk som pr. 1. juli 1995 var 
vernet i minst ett EU-land. For at Phil Collins-dommen ikke skulle medføre at norske 
rettighetshavere kom dårligere ut enn andre – ble lovendringen iverksatt 30. juni 1995. Den 
nye vernetiden ble i tråd med hovedregelen i § 60 gjort gjeldende også for verk som var skapt 
før lovens ikrafttreden. Mer spesielt var det at den også ble gjort gjeldende for verk som 
hadde falt i det fri før det tidspunkt.  
Det ble hevdet at resultatet av gjeninnføring av vernet for verk som var falt i det fri måtte 
være den største gjenopplivningen siden Lazarus. 
 

I tillegg til endret vernetid, ble vernet av fotografier innlemmet i åndsverkloven. Fotoloven fra 
1960 ble opphevet og det ble innført vern av fotografiske verk som åndsverk, samtidig som 
fotolovens vern for fotografiske bilder ble videreført i åndsverklovens 5. kapittel – i § 43a. I 
motsetning til ”gjenopplivning” av verk, ble den nye vernetiden i § 43a ikke gjort gjeldende 
for fotografiske bilder som var falt i det fri etter fotografiloven. 

Den såkalte ”bestillerregelen” ble opphevet, mens personvernregelen i fotoloven § 15 ble 
videreført i åndsverkloven som § 45c med den klargjøring at vernet gjelder i den avbildedes 
levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår. 
 

Som ytterligere en kuriositet kan jeg nevne at det i november 1995 også ble fremmet en 
proposisjon (Ot.prp. nr. 16 (1995–96)). Den handler også om vernetid. Etter intense studier og 
konsultasjoner hadde vi kommet til at loven fra 1955 om midlertidig forlengelse av vernetiden 
(pga. krigen) ikke kunne oppheves i 1995 fordi den hadde betydning i forhold til vern av verk 
med Brasil som hjemland. På grunn av krav om gjensidighet ville en opphevelse ha betydning 
for vern av norske verk i Brasil.  

 
I ettertid viste det seg at departementets forutsetning ikke var riktig. Den midlertidige loven 
fra 1955 ble derfor opphevet 22.12.1995. 

 

 

Ot.prp. nr. 15 (1999–2000) – vederlag og avgift på offentlig framføring av utøvende 
kunstneres prestasjoner  
 
Den neste lovendringen som skal nevnes – er det grunn til at norske utøvere er spesielt 
fornøyd med. Den foreslo endringer i åndsverkloven og i lov om avgift på offentlig 
framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. (fondsloven) for å gjennomføre en 
vederlagsrett for utøvende kunstnere og tilvirkere av lydopptak (fonogramprodusenter) i 
samsvar med det som kreves i artikkel 8.2 i EFs utleiedirektiv.  
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Det var fram til 1989 avgiftsplikt til Fond for utøvende kunstnere for all offentlig fremføring 
av lydopptak i kringkasting. I 1989 ble det innført individuell vederlagsrett for utøvere og 
produsenter. Gramo ble etablert for å kreve inn og fordele vederlaget. Avgiftsplikten etter 
fondsloven bortfalt for fremføring av ikke-vernede lydopptak i kringkasting. 
 
USA er fremdeles ikke medlem av Romakonvensjonen. Dermed er et betydelig antall av de 
lydopptak som fremføres offentlig i Norge ikke vernet ihht. åndsverklovens 5. kapittel. I 2001 
ble det innført en vederlagsrett for all offentlig fremføring av vernede lydopptak. Dessuten ble 
avgift for offentlig fremføring av ikke-vernede lydopptak videreført. Avgiften ble samtidig 
gjeninnført for fremføring i kringkasting. Bl.a. ble dette begrunnet med at man ville hindre 
vridning i musikkrepertoaret i disfavør av norsk og europeisk musikk.  
At kringkastingsselskaper av økonomiske grunner skulle velge å fremføre ikke-vernet musikk 
ville kulturpolitisk sett være en uheldig utvikling.  
 
Lovendringene medførte at all offentlig fremføring av lydopptak enten vil  
være avgifts- eller vederlagspliktig. På den måten vil det ikke lenger være noen økonomisk 
grunn til å velge bort norsk og europeisk musikk. Dessuten vil avgiften komme de utøvende 
kunstnere til gode. I 2010 ble det fordelt ca. 39 millioner kroner til norske utøvere som en 
følge av denne avgiften, en fordobling i forhold til det siste året uten avgift på fremføring i 
kringkasting. Så vidt vites har ingen andre land en tilsvarende ordning. 
 
Da lovendringen skulle settes i kraft, var Ellen Horn kulturminister. Hennes stedatter arbeidet 
I FFUK, og Horn anså seg som inhabil i saken. Trond Giske, som da var kirke- og 
utdanningsminister, ble settekulturminister i saken. Denne visitten til kulturfeltet ga åpenbart 
mersmak… 

 
 

Ot.prp. nr. 46 (2004–2005) – Gjennomføring av opphavsrettsdirektivet  
 

Da proposisjon nr. 46 for (2004–2005) om gjennomføring av opphavsrettsdirektivet ble lagt 
fram av kulturminister Svarstad Haugland i februar 2005 var Giske på Stortinget – i 
kulturkomiteen, og hadde mange friske innspill under behandlingen. Lovforslaget gikk i 
hovedsak ut på å gjennomføre opphavsrettsdirektivet i åndsverkloven – tolkningene av  
direktivet åpnet rom for mange diskusjoner. 

Både i høringen og i Stortingsbehandlingen av gjennomføringsforslaget var digitalisering og 
bruk av verk og arbeider i digital form sterkt i fokus. Det manglet ikke på provoserende og 
sjikanøse e-postmeldinger til oss som arbeidet med forslaget. Det ble her som ofte ellers 
hevdet at lovgivningen kom haltende etter.  
 
Slik som jeg ser det skal ikke lovgivningen umiddelbart ta høyde for alle teknologiske 
nyvinninger. Når det gjelder åndsverkloven så var man i sin tid forutseende nok til å gjøre den 
teknologinøytral – noe som gjør at lovens hovedregler også er anvendbare på dagens 
teknologi.  
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Hva gjelder det at lovgivningen skal henge med i svingene, så var det vel nettopp det som ble 
forsøkt i 2005, med regulering bl.a. av kopisperrer, spesielt på CDer. Noen måneder etterpå 
forsvant kopisperrene fra CDene. Jeg vet ikke hvor mange arbeidstimer som gikk med i 
forbindelse med dette arbeidet – og til diskusjonen – før den såkalte ”MP3-loven” ble vedtatt. 
Vi har nå en lovbestemmelse i åvl. § 53b om etablering av en nemnd til å behandle spørsmål 
om bruk av verk etter sentrale låneregler når tekniske beskyttelsessystemer er anvendt. Hittil 
har det ikke vært nødvendig å oppnevne noen nemnd. 
 
Lovendringen i 2005 innførte også: 
 

- En utvidet enerett som omfatter midlertidige eksemplar, men med obligatorisk unntak i 
samsvar med opphavsrettsdirektivet art. 5.1    

- En generell enerett for utøvere og produsenter    

- Nye avtalelisenshjemler – Nasjonalitetskravet erstattet med et nøytralt krav 

- Vederlag for kopiering til privat bruk       

 

Lex Emelius 

Det fortjener også å bli nevnt at det ble gjennomført en endring i bestemmelsen om overgang 
av opphavsrett ved arv (§ 39k), slik at arvinger som i fellesskap råder over et verk kan ta 
avgjørelse om bruk av offentliggjort verk ved flertallsavgjørelse. Dette krevde tidligere 
enstemmighet, men pga. et ønske om å trykke opp tekster av Emelius i Kvalholmen, hvor én 
av 20 arvinger nektet, ble loven endret. 

Det var det jeg har tenkt å si om utviklingen i perioden. Nå har det gått nok en femårsperiode 
– eller mer – siden forrige endring. Så endelig er det på trappene et høringsutkast om 
endringer i åndsverkloven – om fildeling og andre opphavsrettskrenkelser på internett. Vi 
kommer tilbake til det i løpet av få dager. 

 

 

 


