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Hva slags lovlig bruk av åndsverk 
kan allmennheten gjøre?

Opphavsrettens avgrensning: låneregler – åvl. kap. 2
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OVERSIKT OVER 
AVGRENSING AV OPPHAVSRETTEN



3

AVGRENSNINGENES BEGRUNNELSE

• Privatlivets fred

• Kulturpolitiske hensyn: allmennhetens rett til å bruke 
åndsverk

• Ytringsfrihet (bl.a. sitatretten)

• Balanse mellom enerett og lånerett
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GENERELT OM AVGRENSNING AV ENERETTEN

• Terminologi: ”Låneregler”

• Handlinger (beføyelser) som egentlig faller innenfor 
opphavsmannens økonomiske enerett er likevel tillatt for andre på 
nærmere vilkår

• Kun én avgrensning av de ideelle rettighetene, jf. åvl. § 11

• Forutsetter, med visse unntak, at verket er offentliggjort (§ 8, 1. 
ledd) eller utgitt (åvl. § 8, 2. ledd)

• Åvl. § 11a (midlertidig eksemplarfremstilling) og åvl. § 12 
(privatkopiering) er også avgrensninger

• Låneregler får anvendelse på nærstående rettigheter i den grad 
det følger av de enkelte bestemmelsene i kap. 5
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GENERELT OM AVGRENSNING AV ENERETTEN 
(Forts.)

• Flere låneregler forutsetter at bruken ikke skjer i 
ervervsøyemed / ikke er ervervsmessig

• Preseptoriske?

• Uttømmende?

• Innskrenkende tolkning? 

• Tre-trinnstesten

Opphavsrettsdir. art. 5.5
The exceptions and limitations (…) shall only be applied in certain 
special cases which do not conflict with a normal exploitation of 
the work or other subject-matter and do not unreasonably 
prejudice the legitimate interests of the rightholder.
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ARTEN AV LÅNEREGLER

• ”Rene låneregler” (regler om fri bruk)
• Rett til bruk uten samtykke og uten vilkår (uten betaling av 

vederlag)

• Tvangslisenser 
• Rett til bestemte former for bruk uten samtykke mot betaling 

av vederlag

• Avtalelisenser
• Rett til bestemte former for bruk uten samtykke mot betaling 

av vederlag, som er betinget av en kollektiv forvaltningsavtale
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SITATRETTEN



8

SITATRETTEN

”En annen helt sentral ’fribruksregel er den alminnelige 
sitatregelen i åvl. § 22”

Ole Andreas Rognstad, ”Opphavsrett”, Universitetsforlaget 2009

• Begrunnelse: 
• Ytringsfrihet. Den frie diskusjon og debatt

• Hvilke verk kan det siteres fra?
• Offentliggjorte verk

• Ingen begrensninger mht. verkstype

• Kunstverk/fotografiske verk: 
• Utnyttelse som ofte vil gå ut over det den alminnelige 

sitatrett hjemler, jf. Ot. prp. nr. 15 (1994-95) s. 127
• Særregel i § 23
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SITATRETTEN (Forts.)

• ”Sitere fra”
• Kjernen: Kun deler av verk
• Men sitat fra helt verk er ikke utelukket, jf. Knoph s. 125 og RG 

1997 s. 390 (Se og Hør)

• ”I samsvar med god skikk”
• ”Det som skikkelige og ansvarsfulle folk anser som redelig og 

all right bruk av andres åndsverk”, jf. Lassen
• Sitatets formål relevant. Reklameøyemed normalt utenfor, jf. 

NIR 1995 s. 687, Hertervig

• ”I den utstrekning formålet betinger”
• Normalt: Helt korte
• Lengden må være lojalt mot meningsinnholdet, jf. NIR 1983 s. 

138 (Shere Hite)
• Rt. 2010 s. 366 (Brent av Frost)
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GJENGIVELSE AV 
KUNSTVERK OG FOTOGRAFISKE VERK
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GJENGIVELSE AV KUNSTVERK OG FOTOGRAFISKE 
VERK – I KRITISK/VITENSKAPELIG FREMSTILLING

• Fri bruk : Åvl. § 23 første ledd
• Offentliggjorte kunstverk og fotografiske verk

• I kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av 
allmennopplysende karakter

• Offentliggjort personbilde i form av fotografisk verk
• I skrift av biografisk innhold

• Tvangslisens:  Åvl. § 23 annet ledd
• Offentliggjort fotografiske verk
• I kritisk eller vitenskapelig fremstilling – også av allmennopplysende 

karakter eller i skrifter bestemt til bruk i opplæring

• Hvordan kal verket gjengis?
• I tilslutning til teksten
• I samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger
• Digital gjengivelse (unntak: fysisk gjengivelse ved ikke-ervervsmessig 

bruk etter 1. ledd)
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GJENGIVELSE AV KUNSTVERK OG FOTOGRAFISKE 
VERK – PRESSENS LÅNERETT

• Ulike avgrensningsformer
• Tvangslisens den praktiske hovedregelen
• Fri bruk ved dagshending knyttet til verket

• Hvilke verk kan gjengis?
• Offentliggjorte verk (1. ledd), utgitte verk (2. ledd)

• Til hvilke formål kan verket gjengis?
• Offentlige verk: Omtale av dagshending
• Utgitte verk: Tilfeldige gjengivelser (bakgrunnsbilder)
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AVTALE- OG TVANGSLISENSER
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TVANGSLISENS

• Lovbestemt rett til bestemte former for bruk av åndsverk 
uten samtykke mot betaling av vederlag

• Tvangslisensbestemmelser
• § 13a – bruk av verk i undervisningsvirksomhet
• § 17a –bruk av opptak for funksjonshemmende
• § 18 – bruk av samleverk til bruk i undervisning mv
• § 23 – fysisk gjengivelse av fotografiske verk i kritisk/vitenskapelig 

fremstilling av allmennopplydende karakter og i bruk til opplæring
• § 23a – gjengivelse av kunstverk/fotografiske verk i aviser mv.
• § 45b (nærstående prestasjoner) - tilgjengeliggjøring av lydopptak av 

utøvende kunstneres prestasjoner

• Størrelsen på vederlaget kan partene kreve fastsatt iht. 
regler i forskriften, jf. åvl. § 35, 1. ledd
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AVTALELISENS

• Lovbestemt rett til bestemte former for bruk av åndsverk uten samtykke 
mot betaling av vederlag, som utløses av en kollektiv forvaltningsavtale 
med representativ rettighetshaverorganisasjon, jf. åvl. § 36

• Avtalelisensen regulerer ikke forholdet mellom avtalepartene i den 
kollektive forvaltningsavtalen

• Avtalelisensen regulerer forholdet mellom bruker og ”rettighetshavere som 
ikke er omfattet” av avtalen (som ikke er medlemmer av den kollektive 
organisasjonen), jf. åvl. § 36

• Avtalelisensen gir rett bruk i samsvar med avtalen, jf. åvl. § 36

• Innkreving og fordeling reguleres av åvl. § 37

• Avtalelisensen er akseptert av EU, jf. direktivets fortale

”[The Directive] is without prejudice to the arrangements in the
Member Stats concerning the management of rights such as 
extended collective licenses”
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AVTALELISENS (Forts.)

• Avtalelisensbestemmelser

• § 13b – bruk av verk i undervisningsvirksomhet

• § 14 – bruk av verk i institusjoner, ervervsvirksomhet

• § 16a – bruk av verk i arkiv, biblioteker og museer

• § 17b – fremstilling og bruk av opptak for 
funksjonshemmende

• § 32 – bruk av verk i kringkastingsforetaks samlinger

• § 34 – videresending av kringkasting

• § 30 – kringkasting (en særlig avtalelisensform)
• individuelt vederlag

• Rettighetshaver kan nedlegge forbud
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ØVRIGE LÅNEREGLER
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ØVRIGE REGLER OM AVGRENSNINGER AV 
EKSEMPLARFREMSTILLINGSRETTEN

• Biblioteksbruk
• ”Fribruksregel” i medhold av åvl, § 16
• Avtalelisens i § 16a

• Undervisning
• Avtalelisens i § 13b

• Funksjonshemmede
• §§ 17, 17a og 17b
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ØVRIGE REGLER OM AVGRENSNINGER AV 
FREMFØRINGSRETTEN

• Katalogbruk, åvl. § 24 første ledd
• Verk på offentlig plass og ferdselsvei, åvl. § 24 annet ledd
• Byggverk, åvl. § 24 tredje ledd

• ”Fribruksregel” for gudstjeneste/undervisning mv.
• Åvl. § 21 første og annet ledd

• Avtalelisens for ”primærkringkasting”, åvl. § 30
• Gjelder ikke §§ 42, 45, 45a

• Avtalelisens for videresending av kringkastingssendinger, åvl. § 34
• Gjelder ikke §§ 42, 45, 45a

• Særlig for lydopptak: Tvangslisens etter § 45 b
• Gjelder ikke ”på forespørseltjenester”; for slike: en enerett
• Tvangslisensen/vederlagsretten: Indirekte fremføring og ”aktiv 

overføring”


