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JUS5810 – Opphavsrett       

I 

Amalia Ås var leder for IT-avdelingen i programvarefirmaet Xon i Lillevik – et firma med  150 ansatte. I 

tilknytning til driften, som bl.a innebar kontinuerlig utprøving av ny programvare, hadde bedriften behov 

for kraftig lagringskapasitet på sine servere. Xon hadde derfor en stor server i kjelleren i sitt kontorbygg. 

 Amalia var veldig opptatt av musikk, og hadde i tillegg en sterkt utviklet sosial evne som også ga utslag på 

arbeidsplassen. Hun hadde blant annet tatt initiativ til musikkquizarrangementer for de ansatte første 

mandag hver måned etter endt arbeidstid. I tillegg til selve quizen ble det presentert ulike kulturinnslag 

som avrunding på quizkveldene. På tampen av en slik quizkveld ble Amalia og noen av hennes nærmeste 

kollegaer – i alt 16 personer – enige om at de skulle starte en musikk- og filmklubb der de kunne laste opp 

musikk og film på firmaets server for felles avbenyttelse.  Klubben gikk under navnet Bite. Som den dyktige 

IT-teknikeren hun var, opprettet Amalia et sperret område på jobbens server slik at bare medlemmene 

hadde tilgang. Det kostet ingenting å være medlem. Alle måtte signere en avtale der de garanterte for at 

innholdet var lovlig kjøpt, at koden ikke skulle spres til andre enn medlemmene, og at bare ett eksemplar 

av hver tittel kunne lastes opp. 

Advokatfirmaet Godt & Billig, som blant annet representerte flere amerikanske filmselskaper, fikk et tips 

om aktiviteten i nettverket Bite. Firmaet kontaktet Amalia,  som la alle kortene på bordet. Det  ble avdekket 

at store mengder filmer og musikk var lastet opp på IT-firmaets server. 

Advokatfirmaet Godt & Billig får samtlige rettighetshavergrupper som er representert i filmene/musikken 

som er delt av Bite klubbens medlemmer, som klienter. Som advokatfullmektig i firmaet blir du bedt om å 

utrede saken for din partner.  Ta stilling til om det er skjedd ulovlig bruk av musikk og film i dette tilfellet og 

hva slags krenkelser det i så fall er tale om. 

                                                                                              II 

På en av quizkveldene hadde den kjente amerikanske artisten John Grodan opptrådt. Han skriver selv all 

musikken  han fremfører. Det viste seg at Amalia hadde gått i klasse med John på junior high school i Los 

Angeles. Da Amalia fikk høre at Grodan var invitert som gjest i landets mest kjente talkshow, tok hun 

kontakt med han og ba han tynt om å holde en liten intimkonsert for de ansatte på quiz-kvelden den 

kommende mandagen – mot en klekkelig betaling, selvsagt. Grodan ville gjerne stille opp for sin gamle 

skolekamerat. Det ble Grodanfeber etter dette, og Grodans musikk ble spilt mye på radio. Som en 
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oppfølgning av Grodans opptreden, ble det sendt ut informasjon til de ansatte om hvilke kanaler Grodans 

musikk særlig ble spilt på, slik at de ansatte kunne høre musikken fra PC-ene sine i arbeidstiden. Man 

tenkte at en slik oppfordring kunne høyne trivselen og aktiviteten i firmaet. I tillegg ble artistens låter 

kontinuerlig spilt på pauserommet i lunsjperioden fra CD-spilleren som sto der. Pauserommet hadde plass 

til ca. 40 personer om gangen, og man spiste derfor lunsj “i puljer”. Grodantilfellet ble starten på en 

hyggelig tradisjon om å la quizkveldenes musikkartist bli ”månedens artist” i bedriften. I gjennomsnitt var 

ca. en tredjedel av de ansatte til stede på quizkveldene.  Bortsett fra den “harde kjerne” varierte det hvem 

som deltok. 

Organisasjonene TONO og Gramo, som forvalter rettigheter etter henholdsvis åndsverkloven § 2 (TONO) og 

§ 45b (Gramo) får via forskjellige kilder greie på musikkbruken i Xon. De krever derfor vederlag for den, dvs. 

for fremføringene på quizkveldene, avspillingen på pauserommet og tilgangen på kontorene. 

Drøft og avgjør om TONO og Gramo krav på vederlag for nevnte utnyttelse. 

III 

Xon har nylig lansert en ny programvare. Det konkurrerende programvarefirmaet Operatøren tar kort tid 

etter kontakt med Xon og hevder at Xon har krenket deres opphavsrettigheter i en programvare. 

Operatøren hevder at programvaren fra Xon umulig kunne ha fått en slik funksjonalitet uten kunnskap om 

kildekoden til Operatørens suksessprodukt ”Kontoret”.  Xon bestrider ikke dette, men viser til at de har 

kjøpt lisens for å bruke programvaren fra Operatøren, og at de derfor har hatt rett til å ”oversette 

kildekoden”. Operatøren vedgår at Xon har lisens til bruk av programmet, men hevder at en slik lisens ikke 

gir adgang til å ”oversette kildekoden” for å lage ny programvare. 

Hvem har rett? Begrunn svaret. 

Alle oppgavene skal besvares        

 

 


