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Oppgaver i opphavsrett Høsten 2009 – Dag 10 

 

I 

 

Selskapet Nytt på Nett AS tilbyr digital nyhetsovervåkning som tjeneste til sine kunder. 

Tjenesten går ut på å overvåke relevante nettaviser og plukke ut de nyhetsartiklene som 

er interessante for kundene. Kundene har på forhånd, ved inngåelse abonnementsavtale 

med Nytt på Nett, valgt hvilke nyhetskategorier de vil motta informasjon om. Hver dag 

klokken tolv mottar kundene et nyhetsbrev fra Nytt på Nett. Nyhetsbrevet inneholder en 

overskrift, kanskje et bilde og utdrag av den relevante artikkelens tekst sammen med en 

link som kunden kan klikke på dersom kunden vil lese artikkelen. En slik typisk news 

alert fra Nytt På Nett f.eks. for den pågående rettssaken mellom Telenor og IFPI kan se 

slik ut:  

 

Og for medianyhetsbrevet slik ut:  



 2 

 

I forbindelse med Telenor-saken, benytter Nytt på Nett særlig artikler fra VG og Teknisk 

Ukeblad, fordi man mener disse mediene utmerker seg med gode artikler om emnet. 

Erfaringen viser at kundenes betalingsvillighet for Nytt for Netts tjenester avhenger av 

kvaliteten på artiklene som benyttes. Lønnsomheten av Nytt på Netts virksomhet kan 

ikke bestrides. I 2008 var det samlede overskudd 5 mill. kr. Så langt i år (tom. 

September 2009) er det 3,2 mill. Undersøkelser Nytt på Nett har foretatt blant sine 

kunder viser at kundene foretrekker direkte linker (”dyplinker”) til de aktuelle artiklene i 

stedet for henvisninger til avisenes inngangssider slik at kundene må lete opp artiklene 

selv. Et ”klikk” på ”dyplinken” til VGs artikkel om Telenor får følgende resultat:  
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Nytt på Nett har laget et såkalt indekseringssystem for å unngå å måtte gå gjennom hver 

eneste kundes preferanser for å sjekke om det er ”match” med en ny artikkel. 

Indekseringssystemet fungerer som følger: Nytt på Nett plukker ut enkelte nøkkelord i 

hver artikkel og gir dem et nummer.  For eksempel: Dersom en kunde har markert i sitt 

abonnement at han vil ha nyheter om ”The Pirate Bay”, ”Telenor” og ”fildeling”, vil disse 

nøkkelordene bli gitt det samme nummeret både i VG-artikkelen og hos kundens profil. 

Når numrene i kundens profil matcher med numrene i en ny artikkel, vil kunden få 

tilsendt link til og litt tekst om artikkelen som vist ovenfor automatisk.  

Nytt på Nett lagrer ikke noen kopier av VGs artikler, de lagrer kun referansen til disse 

nøkkelordene (såkalte ”keywords” eller ”metadata”). Nytt på Nett har også en slags 

intern ordbok som oversetter tallene til vanlige ord.  

Det oppsto tvist mellom Nytt på Nett og VG da VG oppdaget praksisen med utsending av 

”dyplinker” til sine artikler. Nytt på Nett bestred at denne praksisen var ulovlig. Ettersom 

linkene kun gjaldt materiale som allerede var gjort tilgjengelig på Internett, forelå ingen 

krenkelse av åndsverkloven § 2. Det ble heller ikke foretatt noen eksemplarfremstilling 

av artiklene så lenge indekseringen kun innebar utplukking av nøkkelord og ingen lagring 

av selve artiklene. Under enhver omstendighet måtte VG ved utlegging av sine artikler 

på nett sies å ha samtykket til at artiklene ble gjenstand for bruk i søkemotorer, enten 

det er tale om Google eller Nytt på Netts nyhetsovervåking. 
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VG hevdet på sin side at det ikke kunne være lov å tjene penger på VGs artikler på 

denne måten, og bestred anførslene fra Nytt på Nett. VG beregnet sitt økonomiske tap i 

form av tapte annonseklikk til i alt 2,7 millioner kroner. Etter flere mislykkede møter 

mellom partene tok VG ut stevning mot Nytt på Nytt med krav om avståelse fra bruk av 

deres materiale samt erstatning utmålt etter rettens skjønn.  

 

Ta stilling til følgende spørsmål:  

1 Innebærer Nytt på Netts bruk av VGs artikler et brudd på åndsverksloven § 2 ved  

- utsending av ”dyplinker” til VGs artikler til kundene,  

- utsending av de små utsnittene av artikkelen til kundene som vist i de to første 

bildene ovenfor, og 

 - indeksering av nøkkelord fra artiklene som beskrevet ovenfor?  

 

2 Innebærer VGs utlegging av artiklene på Internett et samtykke til Nytt på Netts 

bruk? Hvilken betydning har det om VG legger ut en generell ”copyright notice” på 

hovedsiden sin som forbyr bruk av innholdet på siden? Og hva om det inntas en 

copyright notice på slutten i den enkelte artikkelen? Har det noe å si om det betales 

for tjenesten hos Nytt på Nett mens det er gratis hos Google?  

 

3 Forutsatt at det foreligger ett eller flere brudd på åndsverksloven: Kan VG kreve 

erstatning fra Nytt på Nett og i så fall hvilket beløp? 

 

 

 

       II 

 

I Borgarting lagmannsretts dom 22.desember 2003, RG 2004 s. 414 (DVD-Jon), frifant 

retten en ung mann som var tiltalt bl.a. for brudd på straffeloven § 145. Følgende 

saksbeskrivelse fremgikk av tiltalen: 

 

” I perioden september 1999-24. januar 2000, via Internett fra bopæl i X, deltok A i 

knekkingen av det tekniske beskyttelsessystemet Content Scrambling System (« CSS »), 

lisensiert av DVD Copy Control Association Inc, for å beskytte DVD-filmer produsert av 

Motion Pictures Association mot kopiering. En DVD-film er en film som er lagret 

elektronisk på en DVD-plate. Basert på kunnskap om hemmelig algoritme og spillenøkler 

inkorporert i CSS, laget A Windows-programmet DeCSS. Ved bruk av DeCSS fremstilles 

en ubeskyttet kopi av DVD-filmen. A benyttet DeCSS på egne DVD-filmer, og han 

spredte DeCSS flere ganger i flere versjoner via Internett (både) i nevnte periode.” 

 

Tiltalte hevdet, og lagmannsretten la til grunn, at hans hensikt med å lage programmet 

DeCSS var å bidra til at DVD’ene kunne spilles på programvareplattformen Linux. 

 

Basert på saksforholdet slik det her er beskrevet: Vurdér om tiltalte ville blitt frifunnet 

også etter åndsverkloven § 53a, som ble vedtatt i 2005. Ta stilling både til omgåelsen av 

DeCSS på egne filmer og spredningen av DeCSS via Internett. 

  

 

 


