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Firmaet CollectData har spesialisert seg på å produsere og samle 
opplysninger som kan ha nytte for forskjellige typer virksomheter. Den 
databasen CollectData har utviklet, består av en rekke avdelinger eller 
‘underdatabaser’ som er tematisk sortert.  Den samlede databasen 
inneholder ca. 20 millioner opplysninger og har kostet rundt 10 millioner 
kroner å utvikle. En avdeling gjelder bildeler, rettet mot bilverksteder, og 
inneholder mange forskjellige tilbud fra ulike leverandører og vedrørende 
ulike bilmerker. Avdelingen følger samme hovedstruktur og layout som 
resten av databasen, idet den er strukturert etter type produkt og bilmerke 
og der nye tilbud legger seg ‘oppå’ de eldre og fortrenger de sistnevnte 
lenger ned på listen. Samtidig kan man ved hjelp av søkeverktøy også søke 
etter leverandør og pris. Avdelingen inneholder ca. 10.000 opplysninger. 
Det er ikke enkelt presist å angi hvor mye det har kostet å opprette denne 
delen separat, ettersom noen av investeringene som skriver seg fra 
struktureringen av hoveddatabasen også avspeiles i bildel-avdelingen av 
databasen, men CollectData har en person ansatt for å vedlikeholde og 
følge opp ‘denne delen av databasen. 

  

Peder Ås driver bildelforretning og abonnerer på CollectData-databasen, 
som han betaler 25 kroner i måneden for å få tilgang til. CollectData 
opererer med to prissystemer; en fullprisversjon som koster 100 kr. i 
måneden og som i henhold til vilkårene som er tydelig angitt på nettsiden 
gir full utnyttelsesrett til databasen, og en lavprisversjon, der det ikke er 
angitt noen nærmere om vilkårene for bruken, og som er den Peder 
abonnerer på. Peder Ås benytter bildel-avdelingen av databasen flittig, og 
legger ut opplysninger fra den til sine kunder. Opplysningene genererer treff 
på Peders nettside, noe som igjen bidrar til annonseinntekter som 
finansierer nettsiden. Han legger ut noen opplysninger hver dag, og etter et 
halvt års tid har han benyttet ca. 7.000 opplysninger. Han benytter 
tilsvarende struktur som i CollectData-databasen ved utlegg av 
opplysningene på sine nettsider. 

  

Når CollectData finner ut hva Peder har gjort, tar de kontakt med han med 
krav om dobbelt vederlag basert på prisen av fullprisversjonen for den tiden 
Peder har benyttet databasen, jf. åvl. (2018) § 81 annet ledd. CollectData 
anfører at Peders bruk er i strid både med åvl. § 3 og med åvl. § 24. Peder 



benekter at det er grunnlag for et slikt krav, og kommer med en rekke 
anførsler. 

  

For det første hevder Peder at CollectData stilltiende har samtykket til hans 
bruk av databasen. CollectData mener på sin side at man ikke har 
samtykket til bruk i strid med åndsverkloven. For det andre bestrider Peder 
at databasen kan anses som et åndsverk. For det tredje anfører han at 
dersom den er et åndsverk, har han ikke gjort noe inngrep i åndsverkvernet. 
For det fjerde mener han bildel-avdelingen av databasen ikke innebærer 
noen relevant vesentlig investering etter åvl. § 24 første ledd, både fordi 
den er liten i omfang i forhold til resten av databasen og fordi 
investeringene knytter seg til CollectDatas hovedvirksomhet, som er å drive 
en database. Dette er investeringer CollectData ville hatt i alle fall, og 
hensynet bak databasevernet tilsier ikke at man får vern i slike situasjoner. 
CollectData bemerker prinsipalt til dette at det er hoveddatabasen som må 
anses som «database» etter § 24, og ikke dens enkelte deler, og subsidiært 
at det også har vært vesentlige investeringer forbundet med innsamling, 
kontroll og presentasjon av bildel-avdelingen av databasen. Partene er for 
øvrig enige om at Peder ikke har rådet over hele eller vesentlige deler av 
databasen, men Peders femte anførsel er at brukens hans heller ikke 
kommer i konflikt med § 24 annet ledd, noe CollectData er uenig i. Og 
endelig mener Peder at vilkårene i § 81 annet ledd for å tilkjenne dobbelt 
vederlag ved rettighetskrenkelser i alle tilfeller ikke er oppfylt. Han har ment 
at bruken var fullt lovlig, og i fall det viser seg at den ikke er det, har han 
ikke handlet forsettlig eller grovt uaktsomt. 

  

Drøft og ta stilling til krav og anførsler reist i saken. 

  

 


