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Vederlagsretten i åvl. § 45b 



Innledning 

  Tema for møtet: drøfte innholdet av åndsverkloven § 
45b  

  Åvl. § 45b gir utøvende kunstnere og 
fonogramtilvirkere rett til betaling når deres 
prestasjoner utnyttes ved offentlig fremføring. 

  Masteroppgave ”Yttergrensene for vederlagsretten 
ved offentlig fremføring av lydopptak” 



Åndsverkloven  § 45b 

§ 45b 
 (1)Lydopptak av utøvende kunstneres 

prestasjoner kan innenfor det i § 45 nevnte tidsrom 
mot vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved 
offentlig fremføring. Dette gjelder ikke for overføring 
på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og 
sted for tilgang til opptaket. 

 (2) Så vel tilvirkeren av opptaket som de 
utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, har krav 
på vederlag. 



Opplegg 

  Historikk 

  Tolkning og rettspraksis 

  EU-retten (Christina) 

  Leiebilsaken, egnet til å illustrere problematikken 
rundt vederlagsrettens yttergrenser 



Historikk 

  Norge: Fond for utøvende kunstnere (FFUK) 1957 
  Midlertidig «Lov om avgift på offentlig fremføring av utøvende 

kunstneres prestasjoner mv.»(Fondsloven) permanent i 1965 
  Kollektiv vederlagsordning.  

  Romakonvensjonen 1961, artikkel 12: 
  If a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of 

such phonogram, is used directly for broadcasting or for any 
communication to the public, a single equitable remuneration shall be paid 
by the user to the performers, or to the producers of the phonograms, or to 
both. Domestic law may, in the absence of agreement between these parties, 
lay down the conditions as to the sharing of this remuneration. 



Historikk 

  Individuell vederlagsordning,  
  Rett til “rimelig vederlag” 
  Norge tiltrådte i 1978 

  Danmark: Individuell vederlagsrett og Gramex etablert 1963 
   Axel Schiøtz 

  Norge: Professor Birger Stuevold Lassen 
    NOU 1985:30  

  Undersøke muligheten for å etablere en tilsvarende norsk ordning med 
individuell vederlagsrett 

  Fortgang i spm. etter et NRK-program om Birgitte Grimstad 

  Resultat: blandingsmodell og åvl. § 45b i 1990 



Historikk 

  Gramo opprettet 1989 

  Åvl. § 45b ga krav på vederlag for offentlig 
fremføring i kringkasting  

  Fondsavgiften videreført for annen offentlig 
fremføring 



Historikk 

  Utleie og utlånsdirektivet 1992/100 (Nå: EP/Rdir 
2006/115 EF)  
  Rett til  ”a single equitable remuneration” jf. art. 8 
  Norge forpliktet etter EØS 
  Medførte at Åvl. § 45b i 2000 ble utvidet til også å gjelde 

annen offentlig fremføring (ikke bare kringkasting) 
  Fondsordningen videreført for lydopptak som ikke har vern 
  Begrunnelse: Kulturpolitisk betydning, sikrer bredde, unngår 

vridning av repertoaret 



Historikk 

  Den siste lovendringen i åvl. § 45b kom i 2005 
  Innførte skillet mellom overføring på forespørsel og overføring på 

avsenders initiativ 

  Vederlagsretten gjelder ikke overføring på forespørsel 
  Kun der overføringen skjer på avsenders initiativ kommer 

vederlagsretten til anvendelse 
  Der brukeren selv velger tid og sted for tilgangen på lydopptaket, 

omfattes fremføringen av eneretten som reguleres i henholdsvis §§ 
42 og 45. 

  Infosoc - direktivet (EP/Rdir 2001/29 EF) artikkel 3  
  WIPO WCT /WPPT (art. 15) (1996) 



Åndsverkloven § 45b 

§ 45b  
(1)Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner 
kan innenfor det i § 45 nevnte tidsrom mot vederlag 
gjøres tilgjengelig for allmennheten ved 
offentlig fremføring. Dette gjelder ikke for 
overføring på en slik måte at den enkelte selv kan 
velge tid og sted for tilgang til opptaket. 

(2) Så vel tilvirkeren av opptaket som de utøvende 
kunstnere hvis fremføring gjengis, har krav på 
vederlag. 



Åndsverkloven § 2 

§ 2  Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, 
enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig 
eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmenheten, i 
opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen 
litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk. 

 Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning 
som kan gjengi verket. 

 Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når 
 a) eksemplar av verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på 

annen måte  spres til allmennheten, 
 b) eksemplar av verket vises offentlig uten bruk av tekniske 
 hjelpemidler, eller 
 c) verket fremføres offentlig.        
 Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen 

overføring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når verket stilles 
til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for 
tilgang til verket.   



Åndsverkloven § 45b 

Overbegrep: “tilgjengeliggjøring for allmennheten” 

Hovedvilkår: 
I) Må skje en tilgjengeliggjøring, i form av fremføring 

II) Videre må denne tilgjengeliggjøringen skje med sikte på 
å nå ut til allmennheten, altså som offentlig fremføring 

III) Et tredje vilkår har blitt til gjennom praksis og teori og 
stiller krav om tilstrekkelig nærhet mellom handling og 
tilgang 



“Tilgjengelig” 

  Hva vil det si å gjøre tilgjengelig? 

  Knoph, Åndsretten, 1936: Begrepet omfatter «…en 
hvilken som helst måte hvormed allmennheten får 
adgang til å bli kjent med verket, helt eller delvis, således 
f.eks. ved utgivelse, offentlig opplesning, fremføring, 
utstilling, kringkasting, televisjon og videre gjengivelse 
gjennom høyttaler».  

  All slags tilgjengeliggjøring er også utgangspunktet i 
forarbeidene til nåværende åndsverklov. Ot.prp. nr. 26 
(1959-60) s. 16 



“Allmenheten” 

  Allmenhet= offentlig 
  Det følger av uttalelser i forarbeidene til åndsverkloven at 

«allmennheten» skal forstås på samme måte som 
«offentligheten»  

  Det avgjørende er grensen privat / offentlig 

  Bedriftsmusikkdommen Rt. 1953 s. 633 
  Her uttalte førstvoterende at offentliggjøring av åndsverk 

forstås som alle tilfelle hvor utnyttelsen ikke kan sies å være 
privat bruk 



“Allmenheten” 

  Hva menes med “privat bruk”?:  
  Knoph (1936) s. 89: «Hvis gjengivelse av et åndsverk skal ha privat 

karakter, må den nemlig skje innenfor den forholdsvis snevre krets som 
familie-, vennskaps-, eller omgangsbånd skaper. Det som faller utenfor 
denne krets er efter lovens mening skjedd offentlig, enten alle og enhver 
har hatt adgang til gjengivelsen, eller en begrenset forsamling som ikke 
er valgt ut med private og personlige forhold for øie». 

  Retten kom til at musikkfremføring i arbeidstiden for arbeidere ved 
flere norske bedrifter var offentlig. 

  “Sluttet krets” Roys place Rt. 1970 s. 1172 
  Den ubegrensede adgangen og den løse tilknytningen mellom 

medlemmer og forening tilsa at møtene i en ungdomsklubb ble ansett 
som offentlige  



Fremføringsbegrepet 

Åvl. § 45b omfatter tilfellene der lydopptaket gjøres 
tilgjengelig for allmennheten ved offentlig «fremføring».  
Hva utgjør en slik fremføring?  

  Forarbeidene: Alle måter et lydopptak gjøres tilgjengelig 
for allmennheten på  

  Omfatter også indirekte fremføring ved hjelp av tekniske 
hjelpemidler 

    (Ot.prp. nr. 26 (1959-60) ) 



Fremføringsbegrepet 

  Fornyet fremføring 
  Fremføringsretten gjelder ikke bare gjelder ved første 

fremføring, men hver gang verket fremføres 

   «Det er så å forstå at et verk ”gjøres tilgjengelig for 
allmennheten” hver enkelt gang det blir utgitt, opplest, 
fremført, utstilt, kringkastet eller på annen måte gjengitt».
(Ot.prp. nr. 26 (1959-60) ) 



Fremføringsbegrepet 

  Overføring 
  åvl. § 2 (4)  
  «Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen 

overføring i tråd eller trådløst til allmennheten …» 

I utgangspunktet vil alle interaktive overføringer, både 
digitalt og på internett omfattes 
  For at § 45b skal komme til anvendelse må overføringen skje på 

initiativ fra avsender jf. (1) siste setning.  
  Strømming og podkast 



Fremføringsbegrepet 

  Tilrådighetsstillelse av tekniske hjelpemidler regnes 
som fremføring  

  Jukeboksdommen (Rt. 1964 s. 782)  
  Tiltalte dømt for opphavsrettskrenkelse da han ved å utplassere 

Jukebokser på et hotell hadde fremført musikkverker offentlig, uten 
tillatelse og uten å betale vederlag  

  Grense for når tilrådighetsstillelse er å anse som 
fremføring oppstilt i Piratkortdommen (Rt. 1995 s. 35) 
  Høyesterett fant det anstrengt å si at tiltalte ved salg av piratkort til 

dekoder selv hadde «fremført» sendingene 



Nærhet mellom handling og verkstilgang 

  I etterkant blitt tolket dit hen at det kan oppstilles 
enda et vilkår, nemlig at det må foreligge tilstrekkelig 
nærhet mellom handling og verkstilgang  

  Slås fast i forarbeidene til lovendringen i 2005 at det 
er departementenes oppfatning er at det bør være 
”en viss nærhet mellom handlingen og 
allmennhetens tilgang til verket”. (Ot. Prp. Nr. 
46 (2004-05)s. 23)  

  Hva skal til for at nærhetskravet anses oppfylt? 



Nærhet mellom handling og verkstilgang 

Hensikt 
  Et moment som kan være av avgjørende betydning for 

grensedragningen her er hensikten 

  Er hensikten bak handlingen å gi allmennheten 
verkstilgang er det et tungtveiende moment for å anse 
det som en vederlagspliktig fremføring 

  Knoph (1936) s. 89“Hensikten bak fremføringen kan få 
avgjørende betydning ved løsning av spørsmålet om 
fremføringen er å anse som offentlig eller ei.” 



Leiebilsaken (TAHER-2012-73209) 

  Gramo vs. De største leiebilselskapene i Norge 

   Gramos påstand: utleie av bil med innmontert radio 
er å regne som ”offentlig fremføring” som utløser 
vederlagsplikt  

  Gramo fikk medhold i Asker og Bærum tingrett, 
dommen er anket 



Leiebilsaken 

Problemstillinger knyttet til vilkårene: 

Fremføring 

  Er utleie av bil med innmontert radio å anse som 
tilgjengeliggjøring av lydopptak, ved ”fremføring”? 

  I både SGAE- og Jukeboksdommen ble selve 
utplasseringshandlingen ansett som 
fremføringshandling 



Leiebilsaken 

  Hvilken betydning bør det tillegges at 
leiebilselskapene selv ikke har tatt valget om å 
plassere radioen i bilen? 

  Retten legger vekt på konsekvensen- sendingen når 
et ”nytt publikum” 

  Betydningen av ny teknologi 



Leiebilsaken 

Nærhet mellom handling og verkstilgang 

 Hensikten - et tungtveiende moment? 

  Leiebilselskapenes primære hensikt er å leie ut biler, ikke å 
tilrettelegge for verkstilgang. 



Leiebilsaken 

  Er radioen av økonomisk betydning jf. 
Taximusikkdommen? 

  Kan man skille mellom ”en viss verdi i et 
trivselsaspekt” og klar økonomisk gevinst som 
berettiger vederlag? 



Leiebilsaken 

Er fremføringshandlingen offentlig? 
 Tingretten kommer til at bilutleieselskapenes 

kundekrets er å anse som «allmenheten» i 
åndsverklovens forstand og dermed at 
lydopptakene fremføres «offentlig»  

 Er det forskjell på  fremføring av lydopptak i  
taxi og leiebil? 

 Har tannlegens pasientkrets likhet med 
leiebilselskapenes kundekrets?  



Leiebilsaken 

 Tannlegedommens betydning for tolkningen 
av den norske bestemmelsen  
  Utgangspunkt: Åndsverkloven § 45b må tolkes og anvendes i 

samsvar med EU-domstolens avgjørelser 

  Ny EU-dom som klart går i en annen retning enn tidligere 
dommer på området.  

  Nødvendig å ta stilling til om EU-domstolens krav skal legges 
til grunn ved vurderingen av innholdet i begrepet 
”allmennheten” 



Kursendring? 

  Avsluttende spørsmål: en kursendring på gang? 

  Tannlegedommen 
  Ulik tolkning (hhv. art. 3/art. 8)  
  Konkret vurdering (art. 8) 
  Tilleggskriterier - økonomisk gevinst 

  Nye toner fra Luxembourg?  


