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1 Om oppgaven 

Oppgaven er en praktisk oppgave i tre deler som omhandler sentrale spørsmål i faget, kanskje 

bortsett fra del III som i hvert fall tar opp et spørsmål som ikke har vært gitt til eksamen før – 

dekompilering av datamaskinprogrammer. De fleste studentene bør ha få problemer å finne 

noe å skrive om, men særlig i del I og II hjelpes ikke studentene av anførsler, så de må finne 

problemene selv. 

2 Litteratur og læringskrav/mål 

Hovedlitteraturen for begge emnene er Ole-Andreas Rognstad, i samarbeid med Birger 

Stuevold Lassen: Opphavsrett, Oslo 2009 (heretter omtalt som Opphavsrett). 

Sensorene bes være oppmerksom på at læringskravene er formulert annerledes for 

bachelorfaget enn for masterfaget.  

I bachelorfaget gjelder de gamle læringskravene, som er som følger: 

Det kreves kjennskap til følgende emner: Opphavsretten til åndsverk med nærstående rettsområder. 

Reglene om opphavsmannens beføyelser og om avgrensning og overgang av opphavsrett. De 

opphavsrettslige naborettigheter, eksempelvis vernet for utøvende kunst. Vernet for tekniske 

beskyttelsessystemer. Opphavsrettens historiske utvikling. Hovedlinjene i sanksjonsapparatet ved 

overtredelse av opphavsrett. Hovedlinjene i det internasjonale vernet. Hovedlinjene i reglene om lovvalg og 

jurisdiksjon. 

 

 I denne oppgaven gjelder det “reglene om opphavsmannens beføyelser og om avgrensning og 

overgang av opphavsrett”. I masterfaget er det nå uttrykt læringsmål i stedet for tradisjonelle 

læringskrav. Læringsmålene er som følger:  

Studentene skal tilegne seg en oversikt over det norske og det internasjonale regelverket for beskyttelse av 

åndsverk og nærstående prestasjoner (utøverprestasjoner, fotografiske bilder, databaser, film- og 

fonogramopptak mv). De skal kunne vite hva som er gjenstand for beskyttelse og på hvilke vilkår, hvilke 

rettigheter som tilligger rettighetshaveren-herunder hvor grensene for rettighetene går og hvor lenge de 

varer, hvordan krenkelsesvurderingen foretas, samt kjenne til hovedprinsippene for rettighetsoverdragelse 

og rettighetshåndheving etter norsk rett. Videre skal de kjenne til hovedreglene for anvendelse av 

åndsverkloven på utenlandske verk og prestasjoner samt utgangspunkter for vurderingen av hvilke lands 

domstoler som er kompetente og hvilke lands regler som får anvendelse i opphavsrettslige tvister. 

Opphavsrett er et fag med stor grad av internasjonal regulering, og studentene må kjenne til hvordan den 

internasjonale retten, herunder EU-retten, griper inn i norsk opphavsrett. På bakgrunn av det norske og 
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internasjonale rettsmaterialet skal studentene kunne analysere og redegjøre for hovedtrekkene i 

rettstilstanden i norsk opphavsrett, og løse praktiske problemstillinger som belyser disse hovedtrekkene. 

Realiteten i forskjellene her er at det stilles større krav til masterstudentene, Det kreves en 

oversikt over regelverket og sammenhengen mellom norsk og internasjonal rett, og det stilles 

krav om analyse. Forskjellene må avspeiles ved vurderingen av kandidatene. For øvrig gjelder 

den åpenbare forskjellen at bachelorkandidatene vurderes etter bestått/ikke bestått, mens det 

for masterkandidatene er en gradert skala (A-F). 

 

3 Del I 

Spørsmålet her er om det har skjedd ulovlig bruk av musikk og film i nettverket Bite, og hva 

slags krenkelser det er tale om. Studentene bør se at det både er tale om eksemplarfremstilling 

og tilgjengeliggjøring (fremføring). Et springende punkt er om den skjer innenfor eller utenfor 

det private område, jf. åvl. §§ 2 og 12. De mest oppmerksomme kandidatene vil kanskje få 

med seg at adgangen til eksemplarfremstilling til privat bruk er noe smalere enn 

tilgjengeliggjøringen innenfor det private området, ettersom det stilles noen tilleggsvilkår – 

ikke minst at det bare skal fremstilles “enkelte eksemplar”. På den annen side spørs det om 

denne begrensningen får anvendelse her, ettersom det i henhold til nettverkets regler bare 

fremstilles ett eksemplar av hvert verk. Det er i alle fall helt forsvarlig at man nøyer seg med å 

drøfte grensen mellom privat og offentlig. Hvorvidt man forankrer drøftelsen både i § 2 og § 

12 eller i en av dem får ikke spille noen stor rolle, bare studentene presiserer hvilken 

beføyelse som drøftes. Noen studenter vil kanskje nevne dommen i Rt. 1991 s. 1296 

(Pornovideo), som er nevnt i Opphavsrett s. 195–196 og s. 231–232, og den kan gi noen 

momenter . Ellers må hovedpoenget her være brukens intensitet, og at det bør ha betydning 

for hvordan grensen mellom det private og det offentlige bør trekkes, jf. Opphavsrett s. 196. 

Slik sett er en rimelig konklusjon at bruken går ut over det som er rimelig å betegne som 

privat. I alle tilfelle er det for masterstudentene drøftelsenes kvalitet og evnen til å 

problematisere som i første rekke må antas å skille studentene. De gode bachelorkandidatene 

bør også få med seg de sentrale problemene, men her er det altså i første rekke kjennskap til 

reglene som skal dokumenteres. 

 

4 Del II 
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Også i denne delen står grensen mellom det private og det offentlige sentralt. Men oppgaven 

berører også andre spørsmål, nærmere bestemt hva som dekkes av TONOs og Gramos 

forvaltningsområder og hvilke handlinger som kan karakteriseres som 

tilgjengeliggjøring/fremføring. Det finnes også en anledning til å komme inn på hvilke lands 

verk/prestasjoner som vernes. 

I realiteten er det tale om tre handlinger som TONO og Gramo krever vederlag for, og det er 

grunn til å tro at mange studenter vil strukturere drøftelsene deretter. Det må være det 

ryddigste, men dersom man får med de sentrale poengene også med et annet opplegg, bør det 

aksepteres. 

TONOs krav forankres i åvl. § 2 og Gramos i § 45b. Det står i oppgaven og kan ikke skape 

problemer. Men studentene bør nevne hvilke prestasjoner som vernes under de ulike 

bestemmelser, og som dermed faller inn under de respektive organisasjonenes 

forvaltningsområder (komponistrettighetene for TONO, utøver- og produsentrettighetene for 

Gramo). Videre er det en vesensforskjell mellom bestemmelsene at § 2 er en enerett mens § 

45b er en tvangslisens/vederlagsregel. Det er et pluss om kandidatene nevner dette, men 

samtidig bør de se at det ikke spiller noen rolle for oppgaven, ettersom begge organisasjonene 

krever vederlag for bruken. 

(i) Fremføringene på quiz-kveldene 

Her er det en vesensforskjell mellom § 2 og § 45b. Mens den førstnevnte omfatter 

livefremføringer, gjelder den sistnevnte bare fremføringer av lydopptak. Dermed oppstår 

spørsmålet om vederlag bare for TONO her, ikke for Gramo. De studentene som ser dette bør 

få et pluss – særlig for masterstudentene vil dette kunne skille de gode og de mindre gode. 

For spørsmålet om det skal betales TONO-vederlag, vil det avgjørende være om fremføringen 

må betegnes som offentlig eller privat, jf. Opphavsrett kap. 9.7. Dette er et “klassisk” tilfelle, 

der Bedriftsmusikk-dommen (Rt. 1953 s. 633) danner et utgangspunkt for hvordan 

vurderingen har vært foretatt i norsk rett. I tillegg til at det er ca. 50 ansatte til stede hver gang, 

må det her tas hensyn til at arrangementet er åpent for alle 150 ansatte og at iallfall mer enn 

50 har vært innom kveldene, ettersom det varierer hvem som deltar “utover den harde kjerne”. 

Noen kandidater vil kanskje trekke inn quizkveldenes sosiale formål som moment i retning av 

et privat preg, og muligens også nevne den danske Ungdomsklubb-dommen (UfR 1999 s. 

2011, nevnt i Opphavsrett s. 195) i den forbindelse. Det er bare positivt, selv om det bør 
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noteres at saksforholdet der tross alt var annerledes. Min mening er nok at fremføringene nok 

faller utenfor det som er privat. Igjen er det i første rekke kvaliteten på drøftelsene 

masterstudentene bør bedømmes på, mens bachelorstudentene skal dokumentere kjennskap til 

rettsstoffet. 

(ii) CD-avspilling på pauserommet 

Her er både TONO- og Gramo-vederlag aktuelt. For det sistnevnte er det mulig at de mest 

oppmerksomme kandidatene vil komme inn på at vederlagsretten bare tilfaller lydopptak som 

er tilvirket av produsenter i Romakonvensjonsland, jf. forskriften til åndsverkloven § 6-12, og 

slik sett f.eks. ikke USA-innspillinger. Dette nevnes ikke eksplisitt i Opphavsrett, men 

indirekte på s. 423 om hvilke prestasjoner som er vernet etter forskriften §§6-9–6-12. 

Situasjonen har imidlertid vært eksplisitt drøftet på forelesning – derfor kan det tenkes at noen 

vil se dette og de som gjør det bør selvsagt få bonus for det. Men faktum i oppgaven gir ingen 

holdepunkter for å si noe om på hvilken måte det vil påvirke Gramo-vederlaget. 

For øvrig blir det igjen spørsmål om grensen offentlig/privat. Faktum er nokså parallelt til 

deler av den danske høyesterettsdommen i UfR 2007 s. 1581 (Avfallshåndtering), som nevnes 

i Opphavsrett s. 182, men i en noe annen kontekst. Der kom Højesteret til at musikkavspilling 

på pauserom ikke var offentlig fremføring, ettersom et begrenset antall arbeidere hadde 

tilgang ad gangen. Mange, inkludert undertegnede, har stilt seg noe undrende til dette 

resonnementet ettersom det ikke harmonerer godt med det som er den alminnelige 

oppfatningen – at det avgjørende er hvor mange som har tilgang totalt, ikke hvor mange som 

er til stede ad gangen (se Opphavsrett 190 med henvisning til rettspraksis). Slik sett er det nok 

naturlig også her å konkludere med at CD-avspillingen på pauserommet er offentlig 

fremføring, og utløser både TONO-vederlag og Gramo-vederlag. Det viktigste er igjen evnen 

til problematisering, særlig for masterstudentene. 

(iv) Tilgangen til radiosendinger på kontorene 

Samtlige ansatte har tilgang til radiosendingene, så spørsmålet her er ikke så mye grensen 

privat/offentlig som hvorvidt det overhodet må sies å være tale om en 

tilgjengeliggjøring/fremføring. Problemstillingen drøftes i Opphavsrett s. 181–182 og akkurat 

det konkrete tilfellet i overgangen nederst s. 181 og øverst s. 182. Der gis det uttrykk for 

tilbakeholdenhet med å anse arbeidsgiver tilrådighetsstillelse av datamaskiner som 

tilgjengeliggjøring/fremføring, med mindre arbeidsgiveren legger til rette for at 
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arbeidstakerne kan høre på radio/se på fjernsyn i arbeidstiden. Men det er nettopp det siste 

som må anses for å være tilfellet her. Det bør derfor ikke overraske om studentene kommer til 

at dette er offentlig fremføring, og igjen har det mye for seg. 

Et spørsmål det er mulig å ta opp, og som jeg vil mene de studentene som måtte gjøre det bør 

få god bonus for, er om det her er tale om “aktiv overføring” eller tilrådighetsstillelse “on 

demand” (om sondringen, se Opphavsrett s. 182–183). Grunnen til at dette er relevant, er at § 

45b bare omfatter den førstnevnte situasjonen, og at Gramo ikke vil være vederlagsberettiget 

dersom det er tale om “on demand”. Svaret på spørsmålet er likevel opplagt; selv om 

arbeidstakeren bestemmer om de vil slå på radio eller ikke, er det ingen on demand-tjeneste, 

fordi radiooverføringen går “realtime”. Radiospillingen vil derfor utløse både TONO- og 

Gramo-vederlag. 

 

5 Del 3 

Dette spørsmålet gjelder adgangen til såkalt dekompilering av datamaskinprogrammer, og den 

relevante bestemmelsen er åndsverkloven § 39 i, som er behandlet i Opphavsrett s. 358-360. 

Dekompileringen, i form av oversettelse av dataprogrammer, innebærer eksemplarfremstilling 

av dataprogrammet, jf. åvl. § 2. På grunnlag av faktum er det ikke skjønnsomt å 

problematisere hvorvidt programmet er et verk. Spørsmålet er om eksemplarfremstillingen er 

tillatt. Det eneste mulige grunnlaget er regelen i åvl. § 39i. Utfordringen ligger i å se denne 

bestemmelsen og forstå den. Løsningen er opplagt. Regelen i § 39i tillater bare dekompilering 

i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå samvirke (interoperabilitet) mellom 

programmer. Det er det ikke tale om her: Xon bruker “Kontoret” for å få bedre funksjonalitet 

for sitt program. Det dekkes ikke av § 39i, og eksemplarfremstillingen er derfor ulovlig. 

 

6 Vurdering av besvarelsene 

Oppgaven kan nok oppleves som nokså omfattende til å være 4 timers-oppgave, men det er ett 

gjennomgående tema her: skillet privat/offentlig. I disse spørsmålene er det i første rekke 

kvaliteten på drøftelsene som må antas å skille kandidatene. De øvrige spørsmålene kan det 

være vanskeligere å se, så her vil utfordringen mer være å få opp problemene. Vurderingen av 

besvarelsene bør baseres på det totale inntrykket; ikke de enkelte delene. Med andre ord: Det 



6 
 

skal være mulig å bestå både i bachelorvarianten og masterfaget selv om kandidatene ikke har 

løst del III tilfredsstillende. 

 

Oslo, 14. desember 2011 

Ole-Andreas Rognstad 

 


