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Hovedpunktene i ny åndsverklov
• Ny formålsbestemmelse
• Nytt språk og ny oppbygning
• Teknologinøytral avtalelisens for klarering av
audiovisuelt innhold
• Nye regler og endringer om opphavsrettens overgang
• Opphaver har krav på ”rimelig vederlag” ved
overdragelse av opphavsrett
• Styrkede muligheter for kompensasjon ved krenkelser
• Strengere straff
• Strømming av ulovlig materiale forbys

Hensynet til
kunstnere
"Flere av de foreslåtte materielle endringene
er begrunnet i hensynet til de opprinnelige
rettighetshavere (dvs. de skapende og utøvende
kunstnere) som ofte vil være den svakere part i
kontraktsforhandlinger. "
Prop. 104 L s. 10

Ny formålsbestemmelse
§ 1 Lovens formål

Formålet med loven er å
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.

Opphavsrettens
overgang
§ 67 Alminnelige bestemmelser om overdragelse
Opphaveren kan med den begrensning som følger
av § 5 helt eller delvis overdra sin rett til å råde
over åndsverket.
Ved overdragelse av opphavsrett skal opphaveren
ikke anses for å ha overdratt en mer omfattende
rett enn det avtalen klart gir uttrykk for.

Overgang av opphavsrett i arbeidsforhold
Den omstridte § 71

Forslaget
• Regjeringen foreslo en generell regel om overgang av opphavsrett i arbeidsforhold og
oppdragsforhold som kodifiserer gjeldende rett.
• "Forslaget er kun ment å være en kodifisering av gjeldende rett og rettstilstanden endres ikke
ved forslaget."
• Det gjeldende ulovfestede prinsippet i norsk rett går ut på at opphavsretten til verk skapt i
arbeidsforhold, hvis det ikke er gjort andre avtaler, overføres til arbeidsgiveren hvis det er
nødvendig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål og at arbeidstakerens oppgaver i
arbeidsforholdet er å skape slike verk.
Forholdet til arbeidstakeroppfinnelsesloven
• Gjelder patenterbare oppfinnelser
• Hovedregel: Nye oppfinnelser som arbeidstaker om finner opp gjennom forsking i sitt arbeid,
kan arbeidsgiver kreve overdratt til seg, jf. § 4.
• Denne loven er ikke endret

Hva blir gjeldende rett?
"Så til § 71. Det er den paragrafen det har vær mest støy rundt. Selv om det fra departementets
side kun var ment at denne paragrafen skulle kodifisere gjeldende rett, og at rettstilstanden ikke
ble endret, var flere av høringsinstansene negative til dette. Blant annet opphaverne fryktet at
forhandlingsposisjonen ble svekket, og at man kunne bli presset til å overdra rettigheter i et
omfang som ikke var ønskelig. Etter en samlet vurdering har komiteen da valgt å ikke fremme
proposisjonens forslag til § 71, men vi vil fra komiteens side være tydelig på at gjeldende rett
ikke skal tolkes som endret på bakgrunn av at forslaget fra proposisjonen til § 71 trekkes."

Fra Stortingsdebatten 15. mai 2018
Geir Jørgen Bekkevold (KrF) (ordfører for saken)

Datamaskinprogram skapt i arbeidsforhold
Bestemmelsen videreføres
§ 71 Datamaskinprogram skapt i arbeidsforhold
• Opphavsrett til datamaskinprogram som er skapt av en arbeidstaker under utførelsen av
oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet, eller etter arbeidsgivers anvisninger, går over til
arbeidsgiveren.

Opphaverens rett til "rimelig vederlag"
Åndsverkloven § 69

Når en opphaver utenfor forbrukerforhold helt eller delvis overdrar rett til å råde over et åndsverk,
har opphaveren krav på rimelig vederlag fra erververen.
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, herunder:
– partenes forhandlingsstyrke og
– formålet med den avtalte bruk
Det er forholdene på avtaletidspunktet som skal legges til grunn.
Bestemmelsen gjelder kun for opprinnelig rettighetshaver.

Vederlag for strømming i klasserom
Åndsverkloven § 43

• Adgang til fri bruk av verk i undervisningsvirksomhet
• For eksempel visning av film i klasseromsundervisning er tillatt, fordi fremføringen anses å
skje innenfor det private området
• Kunstnerne har fått gjennomslag for at vederlag for strømming i klasserom skal utredes videre
av regjeringen:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om å justere 'klasseromsregelen' i
åndsverkloven § 43 dersom det viser seg at bruken etter bestemmelsen utvikler seg slik at den
skader rettighetshavernes interesser på en urimelig måte.»

Endringer i straffe- og
erstatningsreglene
• Det er nå kun de forsettlige lovbruddene som
kan idømmes straff
• Strafferammen utvides til bøter og fengsel
inntil ett år
• Utvidet adgang til å idømme vederlag og
erstatning
– Også uaktsom overtredelse kan være
erstatningsbetingende
– Unntak for nedlasting/strømming fra
ulovlig kilde, hvor også erstatningsansvar
er betinget av forsett

Hva er straffbart?
Den som begår inngrep i en annens rett eller
på annen måte overtrer §§ 3, 5, 13, 16, 20 til
24, 59, 60, 99 til 107 og 108 siste ledd, straffes
med bøter eller fengsel inntil ett år.
Åndsverkl. § 79

Ulovlig strømming
Åndsverkloven § 3 tredje ledd

• Tidligere har nedlasting fra en ulovlig kilde vært ulovlig, mens strømming har vært lovlig
– EU-domstolens dom av 26.04.17 C-527/15 Filmspeler
• Fortsatt hovedregel: Den enkelte internettbruker skal ikke ha ansvar etter åndsverkloven, selv
om materialet hun ser på er ulovlig lagt ut
• Nytt unntak: Det blir ulovlig å strømme film og andre åndsverk på tre vilkår:
1. det er åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut
2. bruk av materialet er egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig
grad
3. brukeren må ha utvist forsett
De praktiske konsekvensene av forslaget er at strømming fra kilder som er kjent for å tilby
materiale uten opphavspersonens samtykke vil bli ulovlig.

Erstatning
Åndsverkloven § 81

Den som forsettlig eller uaktsomt gjør inngrep i en annens rett eller på annen måte overtrer
denne loven, skal betale til den forurettede:
a) rimelig vederlag for bruken, samt erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke
ville oppstått ved avtale om bruk
b) erstatning for skade som følge av overtredelsen,
eller
c) vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.
• Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for
den forurettede.
• Er det handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skal overtrederen, dersom den forurettede krever
det og i den grad det ikke fremstår som urimelig, i stedet for vederlag og erstatning fastsatt
etter første ledd, betale det dobbelte av rimelig vederlag for bruken.

Ny tvisteløsning
• § 62 Tvisteløsning for bruk av verk ved tvangslisens
• § 65 Tvisteløsning ved avtalelisens

"Komiteen mener en tvisteløsningsmekanisme for fastsetting av rimelig vederlag vil være en god
måte å sikre at uenigheter knyttet til vederlagsspørsmål vil kunne få en rettferdig løsning for alle
parter ved innføring av bestemmelsene i § 69. I tillegg vil opphaver ha lavere terskel for å ta
opp saker dersom de mener et vederlag er urimelig, hvilket igjen styrker rettssikkerheten
deres. Komiteen fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen utrede en tvisteløsningsordning for fastsetting av rimelig vederlag
og komme tilbake til Stortinget med egen sak på egnet måte.»"
Innst. 258 L (2017-2018) punkt 2.5.2.

Tvunget verneting
§ 85 Tvungent verneting
Sivilt søksmål om inngrep i en annens rett eller andre overtredelser av denne loven må reises
ved Oslo tingrett.

• Departementet foreslår at sivile søksmål etter åndsverkloven skal ha tvungent verneting ved
Oslo tingrett, i likhet med saker om inngrep i industrielle rettigheter. At også åndsverkloven
får regler om tvungent verneting ved Oslo tingrett, antas å være kompetansebyggende for hele
immaterialrettsområdet.
» Prop. 104 L s. 296

Ny trend som følge av
strengere regler
• Stadig flere opphavere sender ut brev og
krever inn penger for brudd på
åndsverkloven
• Opphavere får informasjon gjennom egen
teknologi eller gjennom å få retten til å
pålegge utlevering fra tilbyder av
elektroniske kommunikasjonstjenester, jf. §
87

Case: Når den ansatte
piratkopierer
Er arbeidsgiver erstatningsansvarlig?
• En ansatt piratkopierer dataprogram fra
arbeidsgivers PC i 2013
• Arbeidsgiver kjenner ikke til
piratkopieringen, og har på ingen måte
bidratt til den
• Arbeidsgiver mottar krav fra eier av
programvaren

Foreldelsesspørsmålet
"Etter min mening vedvarer krenkelsen av
opphavsretten så lenge opplasteren lar
musikken ligge på Internett. Jeg tilføyer at det
ville virke svært underlig om foreldelsesfristen
for en slik handling skulle begynne å løpe
allerede fra avslutning av opplastingen."
Rt. 2005.133(Napster-dommen) premiss 62

Rettslige utgangspunkter
• Opphaveren til et verk gis i åndsverkloven en enerett til råde over verket ved å fremstille
eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, enten ved spredning og
visning av eksemplar eller ved fremføring.
• Nedlasting anses som fremstilling av eksemplar av verket.

• Arbeidsgiveransvaret: Skadeerstatningsloven § 2-1:
Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers
utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med
rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke
skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten
av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

Momenter i vurderingen
1. Arbeidstaker må ha begått lovbruddet forsettlig eller uaktsomt
Men ansvaret for arbeidsgiver er objektivt(uten skyld)
2. Ansettelsesforhold

3. Skaden må ha skjedd under" utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren"
4. At den som har begått feil i arbeidsgivers tjeneste ikke har gått "utenfor det som er rimelig å
regne med".

Høyesterett har lagt vekt på:
– om tyveriet gjelder ting arbeidstaker skal ha befatning med i sitt arbeid,
– arbeidsgivers adgang til å kontrollere, forebygge og forhindre den ansattes handling,
– om det er sammenheng med arbeidsoppgavene,
– den ansattes motiver, og
– hvor nær tilknytning det er mellom stillingen og den handlingen som er foretatt.

Forebygging
• IT-sikkerhet
• Sperre tilganger
• Sørg for å få dette inn i personalreglementet

Ikrafttredelse
• Loven gjelder fra den tid kongen bestemmer,
jf. § 118

Veien videre: Nytt
EU-direktiv
Gjeldende direktiv:
EU-direktiv 2001/29/EF om harmonisering av
visse sider ved opphavsrett og beslektede
rettigheter i informasjonssamfunnet (infosoceller opphavsdirektivet)
Forslag til nytt opphavsrettsdirektiv:
• Directive of The European Parliament and of
The Council on copyright in the Digital
Single Market
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