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Allmennheten – åndsverkloven § 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 allmennheten, 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 fremgys 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.” 
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Åndsverklovens kryssende hensyn 

Viktig tolkningsfaktor:  

 

Knoph:  

Opphavsretten er ”resultanten av to likeverdige komponenter, tanken på 

opphavsmannen og tanken på almenheten. […] Enhver tanke på at reglene i kap. II er 

undtak som må tolkes strengt eller endog indskrenkende, må derfor være utelukket” 

  

Stortingskomiteen (Innst. O IX -1960-61):  

”[…] almenhetens rett til verket [er] ikke å anse som mer eller mindre vilkårlige unntak fra 

en tenkt, absolutt rett for opphavsmannen. Efter komitéens mening hviler almenhetens rett 

til åndsverkene på et like sikkert rettspolitisk grunnlag som opphavsmannens rett” 
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Utgangspunktet i norsk rett 

Rt. 1953 s. 633 (Bedriftsmusikk): 

 

– ”en snevert begrenset krets av person som er knyttet sammen ved familie-, vennskaps eller 

omsorgsbånd” (Knophs maksime) 

 

– ”Størrelsen av den personkrets det dreiser seg om, vil måtte tillegges en  meget vesentlig vekt 

[…]  ikke av den grunn at antallet deltagende personer i seg selv er avgjørende, men fordi 

tilknytningen mellom deltagerne […] vil være avhengig av forsamlingens størrelse.” 

 

– ”Moment av indirekte  betydning […] om fremføringen har ervervsmessig formål ” – ”ledd i 

alminnelige arbeidsvilkår” er tilstrekkelig 

 

– ”etter åndsverklovens ånd og hensikt vil være riktig å trekke grensen for private fremføringer 

”temmelig trangt”” 
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Utgangspunktet i norsk rett 

 

• Tilstrekkelig med bånd mellom den som fremfører og mottakerne 
 

• Særlig om klubber/foreninger osv. 
 

Rt. 1970 s. 1172 Roys place: avgift på offentlige fremføringer 

• Tolker allmennhetsbegrepet vidt 

• Synes å være i strid med senere danske dommer  
  UfR 1999 s. 2011 Ungdomsklubb / UfR 2004 s. 2135 Gymnastikkforeninger 

 

• Kumulativ tilgang 
 

– Taxi- saken fra svenske Høgsta Domstolen NIR 2003 s. 161 

– Særlig relevant for Internett 
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Forholdet til privatbruksregelen i § 12 

 

  ”Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et  
offentliggjort verk fremstilles til privat bruk”  
 
 

• Rt. 1991 s 1296 (Pornovideo) – krav om vennskapsforhold 
 
– Parallell til Bedriftsmusikkdommen/Knophs maksime 

 

• Unntaket for ervervsøyemed eksplisitt uttrykt 
 
– Omfatter all inntektsbringende virksomhet, selv om ikke profittmotiv 

– Bedriftsmusikkdommen  legger også listen meget lavt 

 

• Unntakene i fjerde ledd: krav om lovlig kopieringsgrunnlag/ikke omgåelse av tekniske 
beskyttelsessystemer 
 
– Ingen direkte parallell  

– Rt. 2005 s. 42 (Napster.no): HR viker tilbake 
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Utvikling fra 50-tallet og frem til i dag 

• Teknologiske endringer 

– Distansefremføringer har fått en mer fremtredende plass 

– Kringkasting på nye plattformer 

– Internett og andre nettverksoverføringer 

– Teknologien legger til rette for: 

– Tilgjengeliggjøring for et større antall personer enn før 

– Etablering av tettere relasjoner til personer man aldri har møtt fysisk 
 

• EU regler er implementert i norsk rett 

– EU-harmonisering av begrepet ”communication to the public” / ”overføring til 
allmennheten” 

• Infosocdirektivets (2001/29) art 3(1) og 3(2)  

• Utleiedirektivets (Dir 92/100 art 8(2)) 
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EU-praksis 

 

• Omfattende ny EU-rettspraksis: 

 Hotelldommene:  C-306/05 SGAE/Rafael Hotel), Sak C-162 (PPL)  
Tannlegedommen:  C-135/10 (SCF) 
Lenking:  C-446/12 (Svensson)  
Andre:   C 192-04 (Lagardere), C-431/09 (Airfield), C-403/08 (Premier League) 
  C-607 (TV Catchup) 

• Begrepet ”public” (allmennhet) vurderes etter tre kriterier: 

– Ubestemt antall potensielle mottakere 

– Relativt stort antall personer 

– Økonomisk vinning 

• Konkret totalvurdering 

– Kriteriene er ikke selvstendige, men må ses i sammenheng 

– Kan i ulik grad være tilstede i den enkelte sak 

• PPL og Tannlegedommen gir konkret veiledning for subsumsjonen 
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Kriterium 1: Ubestemt antall personer 

• Domstolens generelle formuleringer (PPL 34, SCF 85) 

– ”Indeterminate number om potential listeners”  

– ”persons in general, that is not restricted to spesific individuals belonging to a private group” 
 

• Domstolens konkrete vurdering: 

– Hotell  (PPL 41) - Krav oppfylt fordi:  

– Tilgang til tjenesten er resultat av gjestens eget valg 

– Tilgang kun begrenset av hotellets kapasitet  

– Tannlege (SCF 95) - Krav ikke oppfylt fordi:  

– Meget konsistent gruppe 

– Avgrenset til tannlegens pasienter 
 

• Det kriteriet som ligger nærmest Knophs maksime, men likevel ikke krav om 
personlige bånd 
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Kriterium 2: Større antall personer 

 

• Domstolens generelle formuleringer (PPL 35, SCF 86-87) 

– ”fairly large number of people”  

– ”excludes from the concept groups of persons which are too small or significant” 

– ”account must be taken of the cumulative effects …” not only is it relevant to know how many people have 
access to that work at the same time, but it is also necessary to know how many have access to it in succession 
 
 

• Domstolens konkrete vurdering: 

– Hotell (PPL 42) –  Krav oppfylt fordi:  

– hotellgjester utgjør et stort antall personer 

– Tannlege (SCF 96) – Krav ikke oppfylt fordi:  

– Tannlegens pasienter utgjør et mindre antall personer 

– Utbetydelig om man ser på antallet pasienter som samtidig er tilstede  

– Ved vurderingen av kumulativ tilgang, vektlagt at  pasientene ikke  hører på de samme fonogrammer  
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Kriterium 2: Større antall personer, 
forts. 

 

• Annen tilnærming til antallets betydning enn Bedriftsmusikkdommen 

– Selvstendig moment 

– Indikerer at også et stort antall personer ikke nødvendigvis er en allmennhet 

– Kumulativ og samtidig tilgang er  relevant 
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Kriterium 3: Vinning  

• Domstolens generelle formuleringer – en viss utvikling i begrepsbruken 

– ”not a necessary condition”  - (SGAE 44) 

– ”not irrelevant”  - (Premier League 204) 

– ”not necessarily an essential condition”  - (TV Catchup 42-43) 

–  At  ikke irrelevant var ”all the more true in the case of the right to equitable remuneration … given its 
essentically financial nature”  - (SCF 89/PPL 36) 
 

• Domstolens konkrete vurdering 

– Hotell (PPL 44) – Kravet oppfylt fordi:  

– Tilgang til verkene var en tilleggstjeneste av betydning for hotellets ”standing” og pris 

– Egnet til å tiltrekke seg ytterligere gjester 

-    Tannlege (SCF 97-98) – Kravet ikke oppfylt fordi: 

– Kan ikke forvente flere pasienter eller høyere pris som følge av tilgang til verkene 

– Pasientens eneste mål er tannbehandling – musikken er tilfeldig 
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Kriterium 3: Vinning forts  

 

• Synes å fokusere mer på profittmotivet, enn tilknytning til økonomisk 

virksomhet 

– Annen tilnærming enn Bedriftsmusikkdommen og § 12 

 

• Betydningen av at det er tale om en enerett vs en vederlagsrett? 

– Relevant moment også ved enerettigheter (Premier League 205-06) 

– Vektingen av vinningskriteriet kan falle ulikt ut 

– Hva med enerettssituasjoner der det økonomiske aspektet er fremtredende? 
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”New Public” 

• Begrepet ”new public” 

”… public, which was not taken into account by the authors of the protected works when they authorised their use by the 
communication to the original public”  (Premier League 197, Svensson 24) 

”… a public that is distinct from and additional to the one targeted by the original act of communication”  (PPL 51) 
 

• Nytt i forhold til norsk rett 
 

• EU-Domstolen flytter fokus fra ”tilgjengeliggjøring” til 
allmennhetsbegrepet  

– Norsk rett: Rt 2005 s. 41 Napster.no - Tilgjengeliggjøringsbegrepet 

– EU-retten: C-466/12 Svensson – Allmennhetsbegrepet 

– Ulik begrunnelse for tilnærmet samme resultat 
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New public forts. 

• Når er det relevant å vurdere ”new public”? 

– Relevant ved ”same technical means” – Svensson (24) 

– Ikke relevant  ved ”Two transmissions [… ] using different means of transmission” – Tv Catchup (38-39) 

 

• Uavklarte spørsmål knyttet til ”new public” etter Svensson:  

– Hvilken betydning har det at innholdet det lenkes til er lovlig utlagt? 

– Hvis lovlig grunnlag er relevant, stilles det krav om forsett eller uaktsomhet ,eller er det objektivt ansvar?  

– Trenger tilgangssperrene å være av teknisk art, jf Å § 12? 

– Spiller det noen rolle for vurderingen om tilgangssperrene er effektive, eller kan omgås med enkle midler? 

– Kan rettighetshaver begrense adgangen til linking  på andre måter, f eks. gjennom kontraktvilkår eller ensidig 
fastsatte begrensninger ? 

– Forholdet til eksemplarfremstillingsretten 
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Betydning for norsk rett 

• Må innholdet i allmennhetsbegrepet endres?  
 
– Åndsverkloven har ment å gjennomføre opphavsrettsdirektivene i norsk rett 

– HR legger i slike tilfeller vekt på EU Domstolens tolkning av direktivene, jf f eks Rt 1957 s 1954 

 

• Hva er nytt?  Må alt endres? 

– Fra ”vennskapsbånd” til  en totalvurdering av de tre kriteriene 

– Spørsmål om ikke ”ny tilgjengeliggjøring” i noen grad erstattes av begrepet ”new public” 

– Skille mellom distanseoverføring til allmennheten og annen tilgjengeliggjøring? 

– EU-Domstolen definerer overføring til allmennheten bredt 

 

• Må det gjøres endringer i dagens praksis hos forvaltningsorganisasjonene? 

– Bedriftsmusikk 

– Venterom 

– Frisører, solstudioer etc.  

– Foreninger, ideelle klubber 
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Betydning for norsk rett, forts. 

 

• Større forskjeller til privatbruksregelen i § 12? 

 

• En omlegging vil ha konsekvenser for avveiingen mellom rettighetshavers 

og allmennhetens  interesser  

• Flytter grensene i favør av allmennhetens interesser 

• Forenelig med hensynene bak loven 
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