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Vederlagsretten i avl. § 45b  
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Informasjon 

Presentasjonene er basert på masteroppgaven «To pay or not to pay, for the 
provision of music in business premises». Masteroppgaven er ikke publisert. 

Ved interesse kan Christina I. Strobel  kontaktes. 

Privat e-post: christina.strobel@gmail.com 
Mobil:+47 98 00 96 31 



Innledning 

  Åvl. § 45b implementerer utleiedirektivets (Direktiv 
2006/115) artikkel 8 (2) 

  Fastsetter at det skal betales vederlag til produsenter 
og utøvere av musikk dersom fonogrammer blir 
«broadcasted» eller «communication to the 
public» («cttp») 

  15.mars 2012: 
  C-135/10 (SCF) : Tannlegedommen 
  C-162/10 (PPL):  Hoteldommen 



Agenda   

1.  Hvilken relevans har disse dommene for norsk 
opphavsrett? 

2.  Dommene: C-135/10 og C-162/10 

3.  Eu-domstolens krav   

4.  Kritisk belysning  



1. Relevans for norsk opphavsrett? 

 Innebærer disse at åvl. §45b må tolkes og 
 håndheves på tilsvarende måte? 



1. Relevans for norsk opphavsrett? 

  Implementeringsforpliktelse  

  Åvl. § 45b og utleiedirektivets  artikkel 8(2) viser 
dekkende reguleringsinnhold 

  Konsekvens: implementering av autonome 
europeiske begrep – innhold av slike begrep 
fastsetter i siste instans EU/EFTA domstolen 



1. Relevans for norsk opphavsrett? 

  Homogenitetsprinsippet 

  Justisdepartementets og advokatforeningen ståsted 
angående forholdet mellom direktiv og norsk rett ved 
fastlegging av innholdet til implementerte europeiske 
begrep (Ot. Prp. Nr. 46 (2004-2005) pkt. 3.2.3.1.2) 

  Trip Trap saken (Rt. 2012/1062) avsn. 68 og 69: 
avgjørelser fra EU-domstolen vil tillegges stor vekt i 
tolkning av norsk rett dersom det dreier seg om begrep 
som dekkes av direktiv. 



1. Relevans for norsk opphavsrett? 

Åndsverkloven § 45b må tolkes og anvendes i samsvar 
med EU-domstolens avgjørelsene i tannlege og 

hotelsaken 



2. Dommene 

  C-135/10 (SCF) Tannlegesaken  

  C162/10 (PPL) Hotelsaken  

Skal begrepet «cttp» fortolkes slik at den omfatter,  
1)  avspilling av musikk i en privat tannlegepraksis  (nei) 

2)  utbredelse av radiosendinger til hotellrom    (ja) 
3)  plassering av avspillingsutstyr og fonogrammer   (ja) 

Og om slik fremføring skal gi produsenter og utøvere av musikk rett til 
vederlag. 



2. Dommene 

Communication to the public 

Offentlighetspregrepet Kommunikasjonsbegrepet 



3. Domstolens krav/ Kommunikasjonsbegrepet 

Domstolen legger i vurderingen om det foreligger 
«communication» i artikkelens forstand vekt på to 
aspekter: 
1.  resultatet må være basert på en individuell og helhetlig 

vurdering 
2.  Brukerens rolle er sentral i vurderingen  
         ?: kvalifiserer handlingen personen som bruker 
         av verket i artikkelens forstand? 

For å kunne overprøve det legger domstolen både objektive 
og subjektive krav til grunn: 



3. Domstolens krav/ Kommunikasjonsbegrepet 

  Objektive krav: 

1. Bruker må gi adgang til verket 

 Adgangen til musikken er ikke gitt,  dersom det gjøres kun tekniske 
apparater som er nødvendig for å få tilgang til verket tilgjengelig fordi 
selve verket er tilgjengeliggjort (2 elementer)  

  ikke tilstrekkelig dersom man kun hjelper andre til å skaffe seg selv 
tilgang til verket eller til å «bruke» verket 

  ikke avgjørende om publikumet faktisk har hørt på verket men om 
verket faktisk er tilgjengeliggjort 

 Tannlegesaken (+) og Hotelsaken (+) 



3. Domstolens krav/ Kommunikasjonsbegrepet 

  Objektive krav: 

2. Adgangen må være en direkte følge av brukerens 
     handling 

 Publikumet kan kun lytte på verket fordi «brukeren» grep inn 
 Riktig at: personene ville ikke kunne lytte på verket dersom brukeren 

ikke ville ha handlet, selv om den er i område dekket av signalet 

 Følge: Nytt publikum ↔	  originale publikum 

 Tannlegedommen (+) og Hoteldommen (+); i begge sakene ville 
publikumet ikke hatt tilgang til musikken dersom tannlegen eller 
hotelleieren ikke hadde handlet 



3. Domstolens krav/ Kommunikasjonsbegrepet 

  Subjektiv krav:  

3. Brukeren må handle med full kjennskap til konsekvensene, 
brukeren må handle bevisst og med hensyn til å skaffe adgang til 
musikken 

   Publikumet må få tilgang med hensikt og skal ikke kun være «caught by 
chance» 

  Eksempel: Åpen vindu/ ringtone 

  Formålet bak kravet: grensedragning til tilfeldige (ikke relevante) fremføringer 

  Tannlegedommen (+), Hotelldommen (+); I begge sakene handlet personene 
bevisst og ville skaffe adgang til musikken 



3. Domstolens krav/ Indiser 

Ikke krav men relevant aspekt i den helhetlige vurderingen 

4. Mottakelig publikum  
 Kommunikasjon som en sosial prosess som forutsetter en motpart 
 Taler for en ikke relevant fremføring dersom publikumet er ikke åpent 

for å mottar verket (Eksempel: dokumentarfilm) 

5. Hvorvidt fremføringen skjer med økonomisk vinning 
     for øyet / i ervervsøyemed 

  Formålet bak kravet er igjen å identifisere om det handler seg om en 
selvstendig relevant bruk av verket 

  Dersom fremføringen kan anses til å skjer i ervervsøyemed taler det for at 
det foreligger en relevant bruk av verket i artikkelens forstand, og at det er 
berettiget at brukeren må betale vederlag for en slik fremføring 



3. Domstolens krav/Offentlighetsbegrepet 

Verket er fremført til offentligheten/allmennheten dersom det blir 
fremført til:  

1.  Et ubestemt antall potensielle mottakere 
  I motsetning til særlige medlemmer av en bestemt gruppe 

      og 

2.  Et betydelig antall personer 
 Minimumsgrense som utelukker små eller ubetydelige grupper 
  Ikke avgjørende hvor mange personer som har adgang til verket 

samtidig, men også hvor mange som har adgang til samme verket 
etter hverandre. (↔	  tilnærming norsk rett) 



3. Domstolens krav/Offentlighetsbegrepet 

  Tannlegedommen (ikke til allmenheten) 
 personkrets var begrenset til tannlegens pasienter  
 og antall personer som kunne lytte til det samme verket var 

begrenset. 

  Hotelldommen (til allmenheten)  
 Selv om hotellgjester hører på musikk i separate private rom 
 samlet sett skaffet hotelleieren mulighet for et stor antall gjester til 

å høre samtidig eller etter hverandre på verk 
  ikke begrenset personkrets 
 og antallet var kun begrenset av hotellets kapasitet (ikke 

ubetydelig små gruppe). 



4. Kritiske aspekter 

  Viser dommene svakheter og byr de rom for kritikk? 



4. Kritiske aspekter 

  Konsistent interpretasjon av begrepet «cttp» i 
opphavsrettsdirektivets artikkel 3(1) og 
utleiedirektivets artikkel 8(2)? 

 EU-domstolen: individuell og særskilt interpretasjon av konseptet 
i hht artikkel 8(2)  

 Men: trekker kun på sin tidligere tolkning av tilsvarende begrep i 
opphavsrettsdirektivet fra f.eks. sakene i SGAE (C-306/05) og 
Premiere League (C-403/08) uten om å gjøre betydelige forskjeller 
til disse  

  Implikasjoner: Uklart  



4. Kritiske aspekter 

  Avgjørelsen at tannlegens pasienter skal være en 
bestemt gruppe og ikke «persons i general» 

 Domstolen vurderer pasientene til å være en bestemt og konsistent 
gruppe fordi andre personer ville som regel ikke ha tilgang  

 P: Klarstiller ikke de avgjørende faktorene for «bestemt gruppe» 



4. Kritiske aspekter 

  Inkonsistent vurdering om et «betydelig antall 
personer» har mulighet til å lytte til musikken 

 skulle ikke avgjørende hvor mange personer som har adgang til 
verket samtidig, men også hvor mange som har adgang etter 
hverandre. 

  I motsetning til prinsippene i SGAE og PPL (hotelldommen) hvor 
domstolen så på størrelsesorden av begge alternative (samtidig og 
etter hverandre) uten hensyn til «samme verk», ser domstolen i 
tannlegesaken kun på de som har tilgang til «samme verket» og tar 
sånn sett ikke hensyn til den kumulative effekten en suksessiv 
fremføring har  



4. Kritiske aspekter 

  Evalueringen om fremføringen skjer i ervervsøyemed 

 Tannlegesaken: direkte ervervsmessige konsekvenser  

  I Premiere League, SGAE og PPL også indirekte ervervsmessige 
konsekvenser  

 Avgjørelsen at fremføringen skjer i tannlegesaken ikke i 
ervervsøyemed virker for trang 



4. Kritiske aspekter 

  Nytt publikum kriterium i seg selv kan kritiseres 

 Original publikumet = publikumet som opphavsmannen 
opprinnelig hadde for øye da den autoriserte fremføringen  

  Ikke overbevisende å gjøre spørsmålet om vederlagsplikten 
foreligger eller ikke  avhengig fra et ren subjektiv aspekt som må i 
etterkant baseres på antakelser 



Fasit 

Dommene og spesielt tannlegedommen kan helt klar 
kritiseres men dommene kan like fullt sies å gi relativ 
klare føringer for grensedragningen av hva som må og 
hva som ikke må anses som offentlig fremføring 


