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Hvilke rettigheter har opphavsmannen?
- økonomisk råderett

Advokat Rune Opdahl
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OPPHAVSRETT

• Rett til å råde over åndsverk

• Immateriell rett

• Økonomisk og ideell rett

Maskeblomstfamilien
© Saabye Christensen, CappelenDamm
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DEN ØKONOMISKE ENERETTEN

Positiv

ENERETT

Negativ

Eksemplarfremstilling

ENERETT

Tilgjengeliggjøring
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EKSEMPLARFREMSTILLING
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EKSEMPLARFREMSTILLINGSRETTEN

Åvl. § 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 (…), 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.

Opphavsrettsdir. art. 2

Member States shall provide for the exclusive right to authorise or 
prohibit direct or indirect, temporary or permanent reproduction by 
any means and in any form, in whole or in part (…)
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EKSEMPLARFREMSTILLINGSRETTEN

Åvl. § 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 (…), 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.

Opphavsrettsdir. art. 2

Member States shall provide for the exclusive right to authorise or 
prohibit direct or indirect, temporary or permanent reproduction by 
any means and in any form, in whole or in part (…)
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EKSEMPLARFREMSTILLINGSRETTEN

Fremstilling… … av verket
• Varig
• Midlertidig
• Middelbar

• Opprinnelig skikkelse
• Endret skikkelse

• oversettelser og bearbeidelse
• annen litteratur- eller kunstart
• annen teknikk

Maskeblomstfamilien
© Saabye Christensen, CappelenDamm
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AVGRENSNINGER I EKSEMPLARFREMSTILLINGSRETTEN

Åvl. § 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 
almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller 
bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk. 
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AVGRENSNINGER I EKSEMPLARFREMSTILLINGSRETTEN
- MIDLERTIDIG EKSEMPLARFREMSTILLING

• Åvl. § 11a, jf. opphavsrettsdir. art. 5(1)

• Forbigående eller tilfeldig

• Utgjør en integrert og vesentlig del av en teknisk prosess

• Har som eneste formål 
• å muliggjøre lovlig bruk eller
• overføring i nettverk av et mellomledd på vegne av 

tredjeparter 

• Ikke selvstendig økonomisk betydning
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TILGJENGELIGGJØRING:

SPREDNING, VISNING, FREMFØRING
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TILGJENGELIGGJØRINGSRETTEN

Åvl. § 2

Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett 
til å råde over åndsverket (…) ved å gjøre det tilgjengelig for 
almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller 
bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk. 
(…)

Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når
a) eksemplar av verket frembys 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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TILGJENGELIGGJØRINGSRETTEN: REKKEVIDDE

Tilgjengeliggjøring

Spredning Visning Fremføring

Rt-2005-41 (Napster-dommen)
Det fremgår av forarbeidene, Ot.prp.nr.26 (1959-60), at 
eneretten til å gjøre verket tilgjengelig omfatter enhver måte å 
gjøre allmennheten kjent med verket på. Tredje ledd er således 
ikke ment som noen legaldefinisjon av ”tilgjengeliggjøring for 
allmennheten”. Begrepet er også teknologinøytralt. Jeg er enig i 
denne lovforståelsen og nevner at i høringsutkastet til endringer i 
åndsverkloven er begrepet omtalt som et overordnet begrep.
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TILGJENGELIGGJØRINGSRETTEN: EU-DIREKTIVET

Art. 3 Right of communication to the public of works and right 
of making available to the public other subject-matter

1. Member States shall provide for authors with the exclusive right to 
authorise or prohibit any communication to the public of their 
works, by wire or wireless means, including the making available 
to the public of their works in such a way that members of the 
public may access them from a place and at a time individually 
chosen by them.

Art. 4 Distribution right

1. Member States shall provide for authors, in respect of the original 
of their works or of copies thereof, the exclusive right to authorise or 
prohibit any form of distribution to the public by sale or otherwise.
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TILGJENGELIGGJØRINGSRETTEN: SKJEMATISK 
OVERSIKT

Tilgjengeliggjøring for 
allmennheten

Eksemplarubundet
tilgjengeliggjøring

Eksemplarbundet
tilgjengeliggjøring

Offentlig 
fremføring

Offentlig 
visning

Spredning til
allmennheten

Direkte 
fremføring

Indirekte 
fremføring

Overføring til
allmennheten

”Aktive
overføringer”

”Tilrådighets-
stillelse”
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SPREDNING
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SPREDNINGSRETTEN

Åvl § 2, 3. ledd, alternativ a)

Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når
a) eksemplar av verket frembys til salg, utleie eller utlån

eller på annen måte spres til allmennheten

Eksemplarbundet besittelsesoverføring av ett eller flere fysiske 
eksemplar

Underkategorier
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SPREDNINGSRETTEN (Forts)

• ”Frembys” – besittelsesoverføring er ingen betingelse

• Supplement til eksemplarfremstillingsretten

• Digital distribusjon/overføring:

”eneretten til spredning gjelder bare åndsverk som er innarbeidet 
i et fysisk produkt som er gjenstand for omsetning som en vare” 

(Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 27)

Ø Digital distribusjon/overføring er ikke spredning
Ø Er fremføring, jf. § 2, fjerde ledd
Ø Er eksemplarfremstilling, jf. § 2, jf. § 11a
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SPREDNINGSRETTEN: KONSUMPSJON

Åvl. § 19, første ledd

Er et eksemplar av et verk solgt med opphavsmannens 
samtykke, kan eksemplaret spres videre blant allmennheten. 
Det samme gjelder eksemplar av offentliggjort verk, og 
ethvert eksemplar av kunstverk eller fotografisk verk, som 
opphavsmannen på annen måte har overdratt. 
Bestemmelsene gjelder bare der eksemplaret er solgt eller 
overdratt som nevnt innenfor Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, med mindre eksemplaret er ervervet av 
en person til privat bruk eller spres videre ved utlån eller 
utleie.
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SPREDNINGSRETTEN: KONSUMPSJON
- Geografisk rekkevidde

Rettighetshaver
USA (Microsoft)

Rettighetshaver
Norge

Uavhengig salgsledd i USA

Parallellimportør
Norge

Rettighetshaver 
Frankrike

Uavh. salgsledd
Frankrike
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n
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n
Altså: 
Ø EØS-regional 
konsumpsjon

Unntak:
Ø Ervervet til 
privat bruk
Ø Viderespredning  
ved utleie/utlån
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SPREDNINGSRETTEN: KONSUMPSJON
- Særlig om utleie og utlån

Åvl. § 19, annet ledd
Bestemmelsen i første ledd gir, med unntak for byggverk og 
bruksgjenstander, ikke adgang til utleie. Heller ikke gir 
bestemmelsen adgang til utlån av maskinlesbart eksemplar av 
datamaskinprogram. Likestilt med leie er bytte som drives som 
organisert virksomhet.

• Utleie
• Spredningsrett i form av beføyelsen utleie konsumeres ikke
• Unntak: Byggverk/bruksgjenstander kan leies ut

• Utlån 
• Spredningsrett i form av beføyelsen utlån konsumeres
• Unntak: Datamaskinprogrammer kan ikke lånes ut
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VISNING
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VISNINGSRETTEN

Åvl § 2, 3. ledd, alternativ b)

Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når
a) eksemplar av verket vises offentlig uten bruk av tekniske 

hjelpemidler

Eksemplarbundet fremvisning av ett eller flere fysiske eksemplar 
for et tilstedeværende publikum
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VISNINGSRETTEN: KONSUMPSJON

Åvl. § 20

Er et verk utgitt, eller har opphavsmannen overdratt 
eksemplar av et kunstverk eller et fotografisk verk, kan 
eksemplarene vises offentlig. Eksemplar av 
offentliggjort kunstverk og av offentliggjort fotografisk verk 
kan vises offentlig i forbindelse med undervisning
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FREMFØRING
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FREMFØRINGSRETTEN

Åvl § 2, 3. ledd, alternativ c)

Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når
c) verket fremføres offentlig

Åvl. § 2, 4. ledd 

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.

Ikke eksemplarbunden
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FREMFØRINGSRETTEN: DIREKTE/INDIREKTE

• Direkte fremføring
• Liveopptreden for et tilstedeværende publikum

• Indirekte fremføring
• Verksformidling med tekniske/teknologiske hjelpemidler
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FREMFØRINGSRETTEN: INDIREKTE

• Indirekte fremføring:

• Spilling av musikk/radio
• Rt 1953 s 633: Bedriftsmusikk
• Rt. 1964 s. 782: Jukebox på hotel
• NJA 1986 s. 702: Demonstrasjonsmusikk
• NIR 2003 s. 156: Taximusikk (finsk Høyesterett)

• Hotell-TV
• NJA 1980 s. 123: Mornington
• NIR 2002 s. 428: Kupittaa (finsk Høyesterett)
• Sak C-305/05: Rafael Hoteles (EFD)

• Ikke fremføring
• Rt. 1995 s. 35: Distribusjon av piratkort til dekodere.
• EU dir. fortale pkt. 27 og Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 23: Stille til 

rådighet datamaskiner med internettilgang
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FREMFØRINGSRETTEN: INDIREKTE – Overføring

• Overføringsretten
• EU-dir. art. 3(1):

”Communication to the public”

• Svensk og finsk lov har egen overføringsrett:
”När verket överförs (...) framförs (...) visas (...) spres (...) 
till allmänheten”

• Norsk og dansk lov har ingen egen overføringsrett, men 
overføring omfattes av fremføring, jf. § 2 fjerde ledd

• Hva omfattes av ”overføringsretten” etter åvl?
• Kringkasting (herunder videresending av kringkasting)

• Digital filoverføring

• Hva med lenking?
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FREMFØRINGSRETTEN: INDIREKTE - Lenking

• Tommy Olsson-dommen (NJA 2000 s. 292)
• Lenking til ulovlig opplastet musikk er tilgjengeliggjøring

• UfR 2001 s. 1572
• Lenking til ulovlig opplastet musikk er tilgjengeliggjøring

• Paperboy-dommen (Tyskland, 17.07.03)
• Lenking til lovlige utlagte avisartikler er ikke tilgjengeliggjøring 

• Napster-dommen (Rt 2005 s. 41, særlig premiss 47 og 48)
• Tok ikke uttrykkelig stilling til om lenking er tilgjengeliggjøring 
• Lenking til ulovlig opplastet musikk er medvirkning til ulovlig 

tilgjengeliggjøring 

• Supersøk-dommen (Trondheim tingrett, 17.03.06)
• Lenking er ingen tilgjengeliggjøring
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FREMFØRINGSRETTEN: KONSUMPSJON?

• Ingen konsumpsjon

• Jf. opphavsrettsdir. Art. 3(3): The rights (…) shall not be 
exhausted

• Altså: Konsumpsjon gjelder kun eksemplarbunden 
tilgjengeliggjøring
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AVGRENSNING AV DEN ØKONOMISKE ENERETTEN: 

PRIVAT EKSEMPLARFREMSTILLING
PRIVAT TILGJENGELIGGJØRING
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AVGRENSING MOT PRIVAT BRUK - OVERSIKT

Åvl. § 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 almenheten

Åvl. § 12

Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et 
offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke 
utnyttes i annet øyemed.

Forarbeider til 1961-loven (med henvisning til Knoph)
"Hvis gjengivelsen av et åndsverk skal ha privat karakter må den skje 
innenfor den forholdsvis snevre krets som familie- vennskaps- eller 
omgangsbånd skaper. Det som er skjedd utenfor denne krets er etter 
lovens mening skjedd offentlig enten alle og enhver har hatt adgang til 
gjengivelsen, eller en begrenset forsamling som ikke er valgt ut med 
private og personlige forhold for øye"
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TILGJENGELIGGJØRING TIL ALLMENNHETEN

• Rettspraksis

• Rt 1953 s. 833, Bedriftsmusikk

• Rt 1970 s. 1172, Danseklubb

• UfR 1999 s. 2011 (H), Ungdomsklubb

• UfR 204 0s. 2134 (H), Gymnastikkforeninger

• UfR 2007 s. 1581  (H), ”Søppelbiler”

• NIR 2003 s. 156: Taximusikk (finsk Høyesterett)

• NJA 1980 s. 123: Mornington

• NIR 2002 s. 428: Kupittaa (finsk Høyesterett)

• Sak C-305/05: Rafael Hoteles (EFD)
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PRIVAT EKSEMPLARFREMSTILLING

• Rettspraksis
• Rt 1991 s. 1296, Pornovideo (spredning og 

eksemplarfremstilling)

• Vilkår
• ”Offentliggjort”
• ”Privat bruk”
• Ikke ”ervervsøyemed”
• Kun ”enkelte eksemplar”
• Krav om lovlig kopieringsgrunnlag, jf. fjerde ledd

• Unntak
• § 12 annet og tredje ledd



HVA ER EN OPPHAVSRETTSKRENKELSE?
SANKSJONER

Stine Helén Pettersen
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TRE HOVEDTYPER SITUASJONER SOM ER 
RELEVANTE FOR KRENKELSESSPØRSMÅLET

• Å bruke et verk i opprinnelig eller endret skikkelse
• Regnes som krenkelse dersom det ikke foreligger samtykke

• Kopiering
• Etterligning
• Endring 

• (Bearbeidelse – Verkshøyde = Endring)

• Å bearbeidet et verk 
• Regnes som krenkelse dersom det ikke foreligger samtykke

• Oversettelse
• Overføring til annen form etc.

• (Endring + verkshøyde = bearbeidelse)

• Å omskape et verk 
• Regnes ikke som en krenkelse

• Man har bygget på et eksisterende verk, men har klart å skape 
et nytt og selvstendig verk som ikke bare er en bearbeidelse

• (Bearbeidelse + løsrivelse fra det bearbeidede verk = omskapning)
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OM ORDET ”PLAGIAT”

• Brukes ikke i loven, men har ikke et eget juridisk innhold
• Betyr i opphavsrettssammenheng ”etterligning”
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UBEVISSTE KRENKELSER

• Kreves ikke skyld for å konstatere krenkelse
• Ubevisste krenkelser rammes også

• US: Bright Tunes Music v. Harrisongs Music
• “Did Harrisson deliberately use the music of He’s So Fine? I do not think that he did so deliberately. 

Nevertheless, it is clear that My Sweet lord is the very same song as He’s So Fine with different 
words, and Harrisson had access to He’s So Fine. This is under the law, infringement of copyright, 
and is no less so even though subconsciously accomplished”

•
Salvatore Acquaviva v. Madonna

• Fire takter fra Acqavivas sang ”Ma vie fout le camp” fra 1993 var  
brukt i Madonnas ”Frozen” fra albumet Ray of Light. 

© Apple

© maverick
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KRENKELSESVURDERINGEN: UTGANGSPUNKT
• Hvor likt verk kan nr. 2 være verk nr. 1 før verk nr. 2 har gått verk nr. 1 

for nær? 
• Knoph s. 101: ”Beskyttelsen gjelder åndsverket i den individuelle form og skikkelse som

opphavsmannen har gitt det.”

• Koktvedtgaard s. 148: ”den beror i praxis altid på et konkret, sagkyndig skøn. Det
afgørende er da om man opfatter de to fænomener – det originale værk og
bejarbeidelsen/efterligningen – som så likeartede, at de med føje kan siges å hidføre samme
æstetiske oplevelse – at det er samme ”værk” – ganske uanset de eventuelle forskelle.
Skønnet er en blandet juridisk/æstetisk foranstaltning: I juridisk henseende drejer det sig om
at udmåle et sådant beskyttelsesomfang, at det ophavsretslige retsvern, bliver effektivt uden
dog at blotlægge de værksstrukturer, der er egnede til genkendelse og anerkendelse.”

• Innst. 1925 s. 21: Man må ”ta utgangspunkt i rettens grunnlag: opphavsretten er 
innrømmet fordi det er opphavsmannen som har skapt det åndsverk det er tale om, og den 
bør rekke så langt at den omfatter resultatene av nyskapningen”

• Rt. 1957 s. 275 Flaggermusen: Samme intrige, samme personer, samme inndeling i akter,
øvrig overensstemmelse. Høyesterett: Bearbeidelse

• Rognstad s. 138: ”Kanskje er det vel så treffende å si at eneretten gjelder verket i den
skikkelse opphavsmannen selv har gitt det, og omfatter dessuten verket i alle andre
skikkelser hvor de individuelle trekkene beskyttelsen er knyttet til, går igjen på en slik måte at
verket kan sies å bevare sin identitet. ”
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KRENKELSE AV VERKSDELER

• Spørsmål: Hvor mye må være tatt for å anse bruken som en 
krenkelse? 
• NJA 1995 s. 256 Nummerbanken: ”Den sammenställning av nummer ur

nummerbanken som Direkt El gjort i sin katalog omfatter en så stor del av
nummerbanken och sådan egen verkshöyd at den utgör ett exemplar av banken.
Direkt El har därför gjort inntrång i SEGs upphovsrätt till nummerbanken.”

• NJA 1996 s. 712 JAS ”Slike sitater är i själva verket det typiska för et
tidningsintervju och ofta det som ger en sådan artikel dess särprägel, oberoende av
om den intervjuades uttalanden i sig kan anses ge uttryck för självständighet och
originalitet.”

• Kritikk: Dommen lar deler av et verk som ikke har verkshøyde få vern på grunn av
at delene har en sentral plass i verket.

• C-5/08 Infopaq: ”An act occurring during a data capture process, which consists of storing an 
extract of a protected work comprising 11 words and printing out that extract, is such as to come 
within the concept of reproduction in part within the meaning of Article 2 of [the Infosoc Directive], if 
the elements thus reproduced are the expression of the intellectual creation of their author; it is 
for the national court to make this determination.”

• ECJ modererte uttalelsene fra Generaladvokaten i samme sak – referanse til det 
alminnelige verkshøydekravet.
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KRENKELSESVURDERINGEN: VERKSTYPER

• Om bruk av sakkyndige
• Skjønnlitterære verk

• Handling og plot: NJA 1938 s. 497 Pygmalion og Holland v. 
Vivian van Damm 1936

• Bruk av fakta: The Da Vinci Code EWCA Civ 2007 s. 247

• Musikkverk
• NJA 2002 s. 178 Tala vart du skall resa v. Om du vil bli min 

fru
”Likheterna är så påfallande att det vid en helhetsbedömning får vare 
fråga om samma verk.”

• Billedkunst
• NIR 1968 s. 323 Dams Lykketroll

• Brukskunst
• Rt. 1962 s. 964 Wegners sybord
• NIR 1968 s. 323 Dams Lykketroll
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NIR 1999 s. 241 MUNCH - GILDE
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NIR 1968 s. 323 DAMS LYKKETROLL
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Rt. 1962 s. 964 WEGNERS SYBORD
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RG 2006 s. 1302 SKIGLEDE

”Skiglede”, Annasif Døhlin ”Kongen vår”
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PARODIER

• Knoph s. 565: ”…parodier og karikaturer faller 
utenfor ophavsretten, skjønt det kan være uomtvistelig 
at de gjengir det originale åndsverk i dets vesentlige 
drag. Her er det nemlig ikke hensikten å drive utilbørlig 
konkurranse med ophavsmannen, ved å tilegne sig 
hans åndsverdier og slå mynt på dem. Snarere tvert 
imot.”

• Innst. 1950 s. 12: Parodi skal kunne fremføres og 
offentliggjøres uavhengig av § 3 (og forutsetningsvis 
også § 2). 

• NJA 2005 s. 905 Alfons Åberg: det var ”klart… 
under alla omständigheter att principen måste vara 
tillämpelig i fall när nogon genom att förvränga ett känt 
verk till form eller innehåll åstadkommer en produkt, 
vilken framstår som avsedd att skapa en komisk effekt 
som är helt främmande för originalverket.”

”Opphavsmannen kan ikke sette seg imot at andre benytter hans åndsverk på en slik 
måte at nye og selvstendige verk oppstår”
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SANKSJONER

• § 54 Straff 
• (1) litra a-e definerer de straffbare forholdene – også medvirkning 

rammes jf (3)

• § 55 Erstatning 
• Hovedregel: Alminnelige erstatningsregler – det økonomiske tapet blir 

dekket
• I tillegg dersom forsettlige eller grovt uaktsomt: ”Oppreisning for 

skade av ikke-økonomisk art”
• Alternativt til hovedregelen: Utbetaling av nettofortjeneste

• § 56 Inndragning
• Til fordel for rettighetshaver
• Krav om destruering

© Barne, 
ungdoms- og 
familiedirektor
atet


