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Generelle observasjoner

• (i) Lovens hovedformål: Modernisering og 

forenkling

– Men også noe mer

• (ii) Annet spenningsforhold enn ved 2005-

revisjonen

– Fra rettighetshaver-bruker til originær 

rettighetshaver-rettighetsutnytter/erverver

• (iii) Lovarbeidet: En viss ‘pendeleffekt’

• (iv) Hvor ‘god’ kan loven bli innenfor dagens 

system?
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Lovens formål

Høringsutkastet (§ 1-2)

1. sikre rettighetene til de som bidrar til vår 

kultur ved å skape, fremføre eller investere i 

åndsverk eller nærstående rettigheter, 

2. legge til rette for enkel lovlig tilgang til 

åndsverk og annet vernet materiale ved 

enkel klarering, 

3. i en viss utstrekning avgrense 

rettighetene, slik at åndsverk fritt kan brukes 

innen det private området og ellers der dette 

ut fra samfunnsmessige interesser er rimelig 

Proposisjonen (§ 1)
a) gi rettigheter til de som skaper, fremfører 

eller investerer i åndsverk eller nærstående 

prestasjoner og arbeider, og slik også gi

insentiv til kulturell produksjon

b) avgrense rettighetene med sikte på å 

ivareta en rimelig balanse mellom 

rettighetshavernes interesser på den ene

siden og brukernes og allmennhetens 

interesser på den andre siden, slik at 

åndsverk og nærstående prestasjoner og 

arbeider kan brukes der dette ut fra 

samfunnsmessige hensyn er rimelig, som 

bruk innen det private området og av 

hensyn til informasjons- og ytringsfriheten

c) legge til rette for at det på en enkel måte 

kan avtales bruk av åndsverk og 

nærstående prestasjoner og arbeider.
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«Opphavsmannen» skifter navn

• «Opphaver» kommet for å bli (jf. 2 første 

ledd)

– Se prp. s. 28
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Lovfesting av verkshøydekravet

Høringsutkastet (§ 2-1)

Med åndsverk forstås i

denne lov litterære eller

kunstneriske verk av enhver

art som er uttrykk for 

original og individuell

skapende åndsvirksomhet

Proposisjonen (§ 2)

Med åndsverk forstås i

denne loven litterære eller

kunstneriske verk av

enhver art som er uttrykk

for original og individuell

skapende åndsinnsats
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Omlegging av rådighetsrettighetene

• Innføring av «overføring til allmennheten» 

som egen rådighetskategori (§ 3 andre ledd, 

bokstav d), jf. §§ 16, 20 og 21)

– Se prp. s. 33-34 (herunder om ‘gjeninnføring’ av 

kringkastingsbegrepet)

• Diskusjon om forholdet mellom «på 

forespørsel-overføringer» og andre 

overføringer

– Særlig betydning for § 21 («Gramo-regelen»)

– Departementet fastholder «initiativ-synspunktet 

(se prp. s. 92-93) 
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Omlegging av rådighetsrettighetene

• Tilpasning til databasedirektivets 

rettighetsbegreper («uttrekk» og «gjenbruk»), 

jf. § 24 annet ledd

• Også opphevelse av særvilkåret for 

databasebeskyttelse om «større antall 

opplysninger», jf § 24 første ledd
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«Strømmebestemmelsen»

• § 3 tredje ledd

• «Det er ikke tillatt å strømme eller på annen 

måte bruke åndsverk som åpenbart ulovlig er 

gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett 

eller annet elektronisk kommunikasjonsnett 

når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å 

skade opphavers økonomiske interesser i 

vesentlig grad.»

• Forholdet til § 4 (1961-l. § 11a)? 9



Forholdet mellom § 3 tredje ledd og § 4

• § 4: Når tilfeldig eller forbigående fremstilling 

av midlertidige eksemplar utgjør en integrert 

og vesentlig del av en teknisk prosess og har 

som eneste formål å muliggjøre … lovlig bruk

av et verk … omfattes slik 

eksemplarfremstilling ikke av eneretten etter 

§ 3, med mindre den har selvstendig 

økonomisk betydning

• EU-domstolen i C-527/15 (Filmspeler): Ikke 

lovlig bruk så lenge ‘tretrinnstesten’ ikke er 

oppfylt 
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Forholdet mellom § 3 tredje ledd og § 4

• Harmonerer vilkårene i § 3 tredje ledd med 

EU-domstolens tolkning av direktivet art. 5(1) 

(jf. lovforslagets §4)?

– Tja … Muligens bedre å erstatte dem med tredje 

trinn i tretrinnstesten

• Bør § 3 tredje ledd fjernes?

– Min mening: Nei, jf. informasjonsbehov og 

teknologinøytralitet
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Ideelle rettigheter (§ 5)

• Høringsutkastet: Foreslått å omfatte bruk, ikke bare 

tilgjengeliggjøring for allmennheten, jf. forslaget § 2-

3 første og annet ledd

– «Embedding-regel», jf. sak C-466/12 (Svensson) og C-

348/13 (BestWater)

• Proposisjonen: Beholder (eksemplarfremstilling og) 

tilgjengeliggjøring for allmennheten

– Men presiserer at ‘tilgjengeliggjøring for allmennheten’ ikke 

nødvendigvis tolkes i samsvar med § 3 (prp. s. 48

• Prp.: Beholder ‘fraskrivelsen av farskapet’ (§ 5 fjerde 

ledd)
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Bearbeidelser vs selvstendige verk (§ 6)

• § 6 annet ledd

– Opphavsrett er ikke til hinder for at det skapes

nye og selvstendige verk gjennom å benytte 

eksisterende verk. Opphavsretten til det nye 

verket er i så fall ikke avhengig av opphavsretten

til originalverket.

• Ikke meningen med endring i dagens regler om ‘fri 

benyttelse’ jf. prp. s. 51

• Parodier

– Skal fortsatt behandles etter 

‘fribenyttelsesregelen’ (se prp. s. 107)
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Offentliggjøring og utgivelse (§ 10)

• Offentliggjøring: Endring fra dagens 

samtykkekrav til krav om lovlig 

tilgjengeliggjøring for allmennheten

• Utgivelse: «også utgitt når det med 

opphaverens samtykke er gjort tilgjengelig

for allmennheten på Internett, i annet

elektronisk kommunikasjonsnett eller i

database, på en slik måte at brukeren kan 

fremstille eksemplar av verket og selv velger 

tid og sted for tilgangen til verket» 14



Utgivelse (§ 10 annet ledd)

Høringsutkastet

Et åndsverk er også utgitt

når det med opphaverens

samtykke er gjort

tilgjengelig for 

allmennheten på en slik

måte at det kan fremstilles

eksemplar av verket

Proposisjonen

«Et åndsverk er også

utgitt når det med 

opphaverens samtykke er

gjort tilgjengelig for 

allmennheten på Internett, 

i annet elektronisk

kommunikasjonsnett eller

i database, på en slik 

måte at brukeren kan 

fremstille eksemplar av 

verket og selv velger tid 

og sted for tilgangen til

verket»
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Nærstående rettigheter – noen punkter

• Utvidelse av utøververn til også å omfatte 

fremføring av «tradisjonsuttrykk» (§ 16)

• Ingen innføring av bestemmelse om utøveres 

opphavsrett (prp. s. 78)

• Uttalelse om musikalske lederes utøververn 

(prp. s. 79)

• Vederlagsretten for lydopptak (§ 21, ex 45b) 

skal ikke gjelde for «lydopptak som inngår i

film, dersom den ellers vederlagspliktige bruk 

av lydopptaket allerede er klarert ved

overføring til filmen» (tidl ‘lydfilm’), jf. femte

ledd (prp. s. 94) 16



Nærstående rettigheter – noen punkter

• Uttalelse om at rettighetshavere etter § 21 

«må kunne gi avkall på vederlag i den 

forstand at vedkommende kan samtykke til

andres frie bruk» og at direkteklarering mot 

betaling av vederlag kan skje (jf. situasjonen i

Danmark), prp. s. 94-95

– Forankring i ordlyd? («Overfor de 

vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres 

gjeldende gjennom oppkrevings- og

fordelingsorganisasjon som er godkjent av

departementet.», jf. § 21 annet ledd tredje pkt.) 17



Avgrensning av opphavsretten – noen 

punkter

• Privatkopieringsregelen (§ 26) beholdes stort 

sett som den er

– Presisering i forarbeidene av kriteriet for «privat 

yrkesmessig bruk» (prp. s. 119-121)

– Unntaket for bruk av fremmed hjelp for musikk- og 

filmverk videreføres (i motsetning til 

høringsutkastet) (§ 26 tredje ledd a-b; prp. s. 121)

– Definisjon av «fremmed hjelp» inntas i loven (§ 26 

tredje ledd siste pkt.)

– Kompensasjonsordning skal utvides til visuelle og 

litterære verk, men for øvrig vurderes nærmere 18



Avgrensning av opphavsretten – noen 

punkter

• Videreføring av konsumpsjonsreglene (§§ 27 

og 28)

– Visse endringer i kriteriene, men tilbakeholdenhet 

med å anvende på digital bruk

• Uendret alminnelig sitatregel (§ 29)

• Visse endringer i ‘mediereglene’ (§ 36)

• Stort sett uendrede regler om bruk av verk i 

undervisning (!) (§§ 43-46)

• Men lovfesting av ‘klasseromsregelen’ (§ 43 

fjerde ledd) 19



Lovfesting av fri fremføring/overføring 

i klasseromsundervisning

• “Fremføring og overføring i ordinær

klasseromsundervisning anses å skje

innenfor det private område.”

• Lovfesting av gjeldende rett eller ny regel?

• Forholdet til EU-retten (se prp. s. 163)

• Forholdet til eksemplarfremstillingsretten
20



Ny «audiovisuell» avtalelisens (§ 57)

Offentliggjorte audiovisuelle produksjoner og offentliggjorte verk som inngår i audiovisuelle 

produksjoner kan gjøres tilgjengelig for allmennheten ved nærmere angitt overføring i tråd 

eller trådløst når den som foretar tilgjengeliggjøringen oppfyller vilkårene for avtalelisens etter 

§ 63 første ledd. Det kan også fremstilles eksemplar som er nødvendig for slik 

tilgjengeliggjøring. Slik avtalelisens gjelder ikke for bruk av verk der det er inngått avtale

direkte med opphaveren.

Avtalelisensen gjelder heller ikke dersom opphaveren overfor noen av partene i avtalen har 

nedlagt forbud mot slik bruk av verket eller det ellers er særlig grunn til å anta at opphaveren

motsetter seg slik bruk. Bestemmelsen i andre ledd første punktum gjelder ikke for samtidig 

og uendret videresending av verk som lovlig inngår i kringkastingssending.

Opphaverens enerett til samtidig og uendret videresending av verk som lovlig inngår i

kringkastingssending, kan bare utøves gjennom organisasjon som kan inngå avtale etter §

63. Det gjelder likevel ikke for kringkastingsforetaks rettigheter i sine sendinger.

Ved satellittkringkasting får bestemmelsen ikke anvendelse med mindre sendingen av

samme kringkastingsforetak samtidig kringkastes her i riket over jordbundet nett. Ved slik 

kringkasting gjelder bestemmelsen heller ikke for sceneverk og filmverk.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for radioproduksjoner.
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Ny «audiovisuell» avtalelisens (§ 57)

• ‘Teknologinøytral’ avtalelisens på det 

audiovisuelle området

• Presisering i prp’en om at også denne bare 

skal gjelde der individuell klarerering er 

umulig eller upraktisk

• Fjerner nødvendig sondring mellom 

primærsending/kringkasting og 

videresending?

• ‘Opt out’-problemer? (prp. s. 193)

• Nødvendig med fjerde ledd?
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Avtalelisensorganisasjoner (§ 63 

tredje ledd)
For avtalelisens etter første og andre ledd må avtalen inngås av en 

organisasjon som er godkjent av departementet på grunnlag av at den på

området representerer et betydelig antall opphavere til verk som brukes i

Norge og er egnet til å forvalte rettighetene på området. For bruk på 

nærmere angitte områder kan departementet bestemme atden 

organisasjonen som godkjennes, må være en felles organisasjon for de 

berørte rettighetshavere. Godkjenning kan trekkes tilbake dersom 

organisasjonen ikke lenger oppfyller kravene i dette ledd eller andre 

særlige grunner tilsier det.Organisasjoner som er godkjent plikter å melde

fra til departementet om forhold som kan ha betydning for godkjenningen, 

slik som endringermed hensyn til organisasjonens representativitet.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kontroll med 

organ isasjoner og fond som mottar vederlag til videre fordeling.
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Overdragelse av opphavsrett

• Forslaget kap. 5

• Nye bestemmelser hovedsakelig til 

beskyttelse av den opprinnelige 

rettighetshaveren («opphaveren»)

• Intensjonen opprettholdt?

24



Spesifisering av 

«spesialitetsprinsippet»

• Høringsutkastet: Både bevisbyrderegel og 

tolkningsregel

• Proposisjonen: Bare tolkningsregel
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Tolkningsregel 

Høringsutkastet (§ 5-1 

annet ledd)

Ved tvil om tolkningen av et 

avtalevilkår om overdragelse

av opphavsrett, skal vilkåret

tolkes til fordel for 

opphaveren. Har opphaveren

overdratt en begrenset rett til 

å råde over verket, har 

erververen ikke fått overført 

en mer omfattende rett. 

Proposisjonen (§ 67 

annet ledd)

Ved overdragelse av

opphavsrett skal

opphaveren ikke anses for 

å ha overdratt en mer 

omfattende rett enn det

avtalen klart gir uttrykk for.
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Ny regel om «rimelig vederlag» (§ 69)

“Når en opphaver overdrar opphavsrett til bruk i

ervervsvirksomhet, har opphaveren krav på

rimelig vederlag fra erververen”

Fortsatt ingen tvisteløsningsmekanisme. 

Departementet: Avventer EU-direktivet om 

opphavsrett i DSM
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Momenter ved fastsettelsen av rimelig 

vederlag

Høringsutkastet
Ved vurderingen av hva som er 

rimelig vederlag, skal det blant 

annet legges vekt på 

overdragelsens omfang og hvilken 

økonomisk verdi den har for 

erververen, sett i lys av de 

konkrete forhold som gjør seg 

gjeldende og hva som er vanlig og 

rimelig på området. 

Proposisjonen
Ved vurderingen av hva som utgjør 

et rimelig vederlag, skal det blant 

annet legges vekt på hvilke 

rettigheter som overdras, hva som 

er vanlig på området og de 

konkrete forhold som gjør seg 

gjeldende, herunder partenes

forhandlingsstyrke

og formålet med den avtalte bruk. 

Om overdragelsen

gjelder bruk i ervervsvirksomhet, 

skal det også legges vekt på den 

sannsynlige verdi av 

overdragelsen. Vurderingen skal

baseres på forholdene på

avtaletidspunktet.
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Lovfesting av «arbeidsgiver- og 

oppdragsgiverregler» (§ 71)

• Signal fra stortingskomiteen: Blir ikke 

videreført

• Hva blir konsekvensene?

– Går ikke rettighetene over i den utstrekning det er 

nødvendig for at avtalen skal nå sitt formål?

– Mitt anliggende: Det springende punktet er hva 

som er nødvendig
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Sanksjoner

• «Harmonisering» med reglene om det 

industrielle rettsvernet (jf IPRED-direktivet)

• Innføring av uttrykkelig forbudsbestemmelse 

(§ 79)

• Straffebestemmelse (§§ 80 og 81)

– Økt strafferamme (fra seks måneder til ett år; tre 

år for grovt)

– Spesifisering av straffebudene (ikke alle 

overtredelser er straffbare)’

– Forsettkrav

– Opphevelse av dagens §§ 54 d og e
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Sanksjoner

• Erstatning og vederlag (§ 82)

– Ny «meny» av kompensasjonsformer

• Vederlag

• Erstatning

• Fraleggelse av berikelse

– Skal også ‘tas hensyn til’ ikke-økonomisk tap. 

Dekkende ift dagens rettstilstand?

– Alternativt (ved forsettlig/grovt uaktsomt brudd): 

Dobbelt vederlag
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Sanksjoner

• Preventive tiltak (§ 83)

• Tillatelse til ny bruk (§ 84)

– Tvangslisens på strenge vilkår?

• Tvungent verneting (§ 86)

– Oslo tingrett
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Og selvsagt mye mer …
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