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Peder Ås driver et ”webhotell”, hvor han tilbyr lagringsplass m.m. for folk og selskaper som ønsker å ha et 

nettsted. En av Peder Ås’ kunder, Lars Holm, driver en ”fildelingstjeneste”. Brukerne kan laste opp ”torrents”, 

som gjør det mulig for andre brukere å finne fram til musikk, filmer, spill m.m. som er gjort tilgjengelig på 

nettet. Musikkfilene, spillene, filmene m.m. er ikke lagret på Lars Holms nettsted. 

Peder Ås mottar et brev fra et plateselskap som forteller at de har konstatert at musikk som de har 

rettigheter til og som er gjort ulovlig tilgjengelig, kan lastes ned ved hjelp av deres tjeneste. Plateselskapet 

viser til den svenske ”PirateBay-dommen” og krever erstatning fra Peder Ås for tap de mener å ha lidt som 

følge av den ulovlige tilgjengeliggjøringen. Videre krever de at Peder Ås umiddelbart tar de nødvendige 

skritt for å stanse Lars Holms tjeneste. 

Peder Ås har ikke fulgt med på hva slags nettsteder hans kunder har laget. Han har derfor ikke vært klar 

over Lars Holms tjeneste før plateselskapet gjør ham oppmerksom på dette. Peder Ås tar kontakt med Lars 

Holm. Lars Holm viser til at ”PirateBay-dommen” er anket og at spørsmålet ikke er avgjort. Lars Holm er 

overbevist om at PirateBay vil vinne til slutt, og vil ikke stoppe sin tjeneste. Han mener at Peder Ås må 

ha ”is i magen” og vente til saken er endelig avgjort. 

Peder Ås er i villrede og søker råd hos deg. Han vil bl.a. ha svar på følgende spørsmål: 

1. Hvis Lars Holms virksomhet er ulovlig, kan Peder Ås risikere å bli erstatningsansvarlig når han ikke har 

vært klar over hva slags tjeneste Lars Holm har tilbudt? (Spørsmålet om hvorvidt en slik fildelingstjeneste 

som Lars Holm driver er ulovlig, skal ikke behandles. 

2. Må Peder Ås følge med i hva slags tjenester hans kunder tilbyr og passe på at de ikke gjøre noe ulovlig? 

3. Hvis Peder Ås sier nei til å etterkomme kravet fra plateselskapet under henvisning til at PirateBay-saken 

ikke er endelig avgjort, vil han da risikere å kunne bli erstatningsansvarlig om PirateBay blir dømt også når 

saken blir endelig avgjort? 

Brevet fra plateselskapet gjorde Peder Ås bekymret. Han hadde vært opptatt av å tilby en stabil og sikker 

teknisk tjeneste til en konkurransedyktig pris. Han hadde ikke sett for seg at noen skulle true med å 

saksøke ham for det andre la ut på sine nettsider, selv om de leide serverplass m.m. fra Peder Ås. Han 

begynte derfor å se på hva slags tjenester han kunder tilbød. Peder Ås likte ikke alt han fant og han ble 

særlig bekymret for nettstedene ”Norske menn” og ”Udugelige byråkrater”. 

”Norske menn” var et nettsted hvor kvinner diskuterte erfaringer med menn de hadde møtt. Det kunne stå at 

en person var gjerrig, at han ble en brutal djevel når han hadde fått en dame på kroken og skrudde av 

sjarmen, at han voldtar deg om du prøver å si nei, at leiligheten så ut som et grisehus, om hva han var god 

for i senga, osv. Noen menn ble nevnt med fullt navn, blant dem noen relativt kjente personer, andre ble 

omtalt på måter som gjorde at de som visste hvem han var lett ville forstå hvem det var, og noen ble omtalt 

uten at de ble identifisert. Man kunne også laste opp bilder av mennene. Det var også tre 

lister: ”Anbefalinger”, ”Trøtte typer” og ”Advarsler”. De to første var basert på brukernes pluss- og 

minuspoeng. Den siste var basert på at brukere sendte inn advarsler. Man måtte registrere seg for å kunne 

lese og delta i diskusjonen, men registrering var åpent for alle og det var ikke noen kontroll av personers 

identifikasjon. Alle som deltok i diskusjonen brukte et kallenavn som ikke avslørte navnet. 



4. Peder Ås ville gjerne vite om det var lov å omtale folk på den måten det ble gjort på ”Norske menn”. Han 

lurte også på om det hadde noen betydning om de som ble omtalt ble navngitt, og om det hadde noen 

betydning at det ble lagt ut bilder. 

5. Hvis tjenesten skulle være ulovlig, kan Peder Ås da risikere å bli holdt ansvarlig for alt som folk har lagt ut 

på denne tjenesten? 

6. Risikerer Peder Ås ansvar dersom han ikke stopper tjenesten? 

”Udugelige byråkrater” var et nettforum hvor folk ble oppfordret til å fortelle om deres ”erfaringer med det 

udugelige norske byråkratiet”. På nettsiden sto bl.a. følgende: ”Vi mener at også byråkrater må kunne stå til 

ansvar for det de gjør eller ikke gjør. Derfor oppfordrer vi alle til å oppgi navn på byråkraten, telefonnummer 

og e-post” sto de bl.a. i presentasjonen av tjenesten. I noen innlegg var det relativt saklige innlegg av folk 

som var lite fornøyd med den behandlingen de hadde fått. Andre var ren personsjikane. 

Peder Ås merket seg bl.a. en diskusjon om Marte Kirkerud, som var saksbehandler i Barnevernet. Noen 

skrev om at hun hadde sørget for at barna ble tatt fram dem uten at hun skjønte noe av hvordan familien 

fungerte. Andre var langt krassere. ”Hun er en maktglad sadist som hater både barn og foreldre. Hun vil 

bare gjøre det så jævlig hun kan for andre” sto det i ett innlegg. En annen skrev at det var ”håpløst at så 

udugelige personer kunne få en jobb hvor hun kunne bestemme over andre”. I en kommentar til dette sto 

det at ”hun ser ikke så verst ut, hun har sikkert ligget seg til jobben”. ”Vi har sett hvordan den tispa logrer for 

sjefene sine. Ei hore som henne burde ikke ha noe med våre barn å gjøre”, sto det i en annen kommentar. 

7. Er de refererte utsagnene (ulovlige) ærekrenkelser? 

8. Hvis det er ærekrenkelser, risikerer da Peder Ås å kunne bli holdt ansvarlig for disse?. 

 


