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1 Oppgaven 

Oppgaven dette semesteret er en praktisk oppgave som delvis er basert i virkeligheten. 

Oppgaven tar for seg eksisterende arbeider, der en del av utfordringen er å foreta konkrete 

vurderinger av verkshøyde og om det foreligger inngrep i opphavsrett (spørsmål 1 og 4). Den 

type oppgave har knapt nok vært gitt til eksamen før, og må antas å stille studentene på visse 

prøver. På den annen side er det tale om praktisk anvendelse av svært sentrale temaer i 

opphavsretten, så oppgaven gir gode muligheter for å vise at man kan anvende det man har 

lært. I tillegg er det stilt spørsmål om lovligheten av «kunstsitat» (åvl. § 23) og om 

spredningsrettens konsumpsjon (åvl. § 19). 

2 Litteratur og læringsmål 

Hovedlitteraturen i emnet er Ole-Andreas Rognstad, i samarbeid med Birger Stuevold Lassen: 

Opphavsrett, Oslo 2009 (heretter omtalt som Opphavsrett). 

Læringsmålene i faget er angitt som følger:  

Kunnskap: 

Studenten skal ha: 

 God kunnskap om hva som er gjenstand for beskyttelse under reglene om 

opphavsrettigheter og nærstående rettigheter 

 God kunnskap om hvilke rettigheter som tilligger rettighetshaverne, herunder hvor grensene 

for rettighetene går og hvor lenge de varer. 

 God kunnskap om hvordan krenkelsesvurderingene skal foretas, både for åndsverk og for 

nærstående prestasjoner. 

 Kunnskap om hovedprinsippene for rettighetsoverdragelse, rettighetsforvaltning og 

rettighetshåndheving. 

 Kunnskap om 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. 

 Forståelse for hvordan det norske regelverket for beskyttelse av åndsverk og nærstående 

prestasjoner påvirkes av internasjonal og europeisk rett. 
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 Forståelse for hvordan den teknologiske utviklingen påvirker anvendelsen av 

opphavsrettsreglene. 

Ferdigheter: 

Studenten skal kunne: 

 Analysere grunnleggende opphavsrettslige begrep og problemstillinger. 

 Redegjøre for hovedtrekkene i rettstilstanden etter norsk opphavsrett. 

 Tolke reglene i åndsverkloven og anvende dem på relevant faktum. 

 Analysere opphavsrettslige avtaler. 

 Løse praktiske problemstillinger med basis i norsk opphavsrett og herunder også gi råd om 

valg av alternative løsninger. 

Generell kompetanse: 

 Studenten skal kunne anvende sine opphavsrettslige kunnskaper i et advokatfirma, en 

bedrift, organisasjon eller andre institusjoner som arbeider med opphavsrett. 

 

Samtlige spørsmål som er stilt gjelder emner som studenten i henhold til ovenstående skal 

ha god kunnskap om. Ferdighetsmessig er det tale om å kunne analysere og løse praktiske 

opphavsrettslige problemstillinger, for å vise graden av oppfyllelse av angitte 

kompetansemål. 

 

3 Løsningen av de enkelte spørsmål 

Oppgaven inneholder fire spørsmål som alle skal besvares og byr på få utfordringer med 

hensyn til hva som skal drøftes, også fordi rettsgrunnlaget i spørsmål 2 og 3 er uttrykkelig 

angitt. 

 

3.1 Spørsmål 1: Om salg av fatene vil innebære en krenkelse av opphavsrett 

Her er det i hovedsak to spørsmål som skal drøftes; for det første om Paul Hoffs fat har vern 

etter åndsverkloven, og for det andre om salg av hvert av fatene utgjør et inngrep i 

eventuelle rettigheter. 

 

De fleste studentene starter med å gå inn på spørsmålene om åndsverklovens territoriale 

virkeområde samt vernetid. Det er selvsagt OK, men må gjøres kort iom at disse 
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spørsmålene ikke er tvilsomme. Verk av svensk opphavsmann vernes allerede etter 

generalforskriften § 1 (verk av EØS-borgere), og ettersom Paul Hoff er nålevende, er «70 

års-tiden» etter åvl. § 40 ikke engang begynt å løpe. Om noen roter med disse 

forutsetningene, bør det føre til trekk. Studentene bør raskest mulig komme inn på det som 

er kjernespørsmålet, nemlig om Knubbsäl kan sies å være etter åndsverk, jf. åvl. § 1. I den 

forbindelse er det utvilsomt originalitets- eller verkshøydespørsmålet som er det som skal 

drøftes, i kombinasjon med regelen om at opphavsretten bare verner form/uttrykk og ikke 

ideer. Relevant pensumstoff står i Opphavsrett s. 75-91 og 94-99. Ut fra den alminnelige 

«plikt» til å holde seg oppdatert, er det en fordel om studentene også kjenner til utviklingen 

i EU-domstolens praksis ved tolkningen av originalitetskravet, selv om den stort sett ligger 

etter læreboken i tid. Til opplysning har den vært inngående dekket på høstens forelesninger. 

 

Det sentrale spørsmålet, som vil gi grunnlag også for den følgende krenkelsesvurderingen, 

er hva som eventuelt kan gi grunnlag for opphavsrett. Kandidater som får frem at 

opphavsretten ikke gir motivbeskyttelse, her selmotiv, må få et pluss. Det må legges til 

grunn at Paul Hoff har tegnet selen selv, idet det ikke er holdepunkter i teksten for at det er 

tale om et fotografi. Det er særlig i selens form og dens tegninger (mønstrene) de kreative 

elementene, og uttrykket for utnyttelsen av valgmulighetene, kan hevdes å ligge, og 

hovedtyngden i drøftelsen bør ligge på det. Det kan neppe være tvil om at Knubbsäl er et 

åndsverk som Paul Hoff har opphavsrett til etter åvl. § 1. Om og i hvilken utstrekning 

rettighetene er gått over til produsenten Gustavsberg sier ikke oppgaven noe om, og det 

fører ingen steds hen å begynne å diskutere det. 

 

Spørsmålet etter det er om Martes salg av sine fat utgjør en krenkelse av opphavsretten i 

Knubbsäl. Salg vil være en spredningshandling i henhold til åvl. § 2 tredje ledd, og selv om 

det opplyses om at opplaget hun ønsker å selge er begrenset, må det like fullt legges til 

grunn at salget vil være utenfor det private området og slik sett en tilgjengeliggjøring for 

allmennheten i tillegg til eksemplarfremstilling. Spørsmålet er handlingene omfatter Paul 

Hoffs verk, eller om det er tale om bruk på en slik måte at selvstendige verk oppstår, jf. åvl. 

§ 4 første ledd. Kandidatene kan godt nevne at det i den forbindelse ikke spiller noen rolle 

om Marte kan sies å ha bearbeidet Knubbsäl og på den måten skapt et avhengighetsverk, jf. 

åvl. § 4 annet ledd. Men i den utstrekning man finner at det vil foreligge en krenkelse, er det 
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bare positivt om det angis om Martes fat fullt dekkes av Knubbsäls beskyttelsessfære eller 

om det er tale om en bearbeidelse. 

 

Hvert av Martes fat må vurderes i den forbindelse. Relevant pensumstoff til vurderingen 

finnes i Opphavsrett kap. 8. Noen kandidater kjenner kanskje til fenomenet 

appropriasjonskunst, som har vært nevnt på forelesningene, og det er nærliggende å se 

Martes fat i det lyset, men kjennskap til fenomenet kan på ingen måte kreves. Spørsmålet i 

alle fall er i hvilken utstrekning man åpent kan ta utgangspunkt i en annens verk, noe Marte 

utvilsomt har gjort her, og gjøre tilpasninger på en slik måte at det blir et selvstendig verk. 

Utgangspunkt kan tas i setningen om at det avgjørende vil være om to frembringelser anses 

som så like at de frembringer samme estetiske opplevelse (Opphavsrett s. 124). 

Oppmerksomheten ved sammenlikningen bør ligge på de vernede trekkene i Knubbsäl og 

om, og på hvilken måte, disse trekkene går igjen i Martes fat (Opphavsrett s. 138). 

Kandidater som orienterer seg om disse utgangspunktene, og lar dem prege drøftelsen, må 

definitivt få et pluss. Det bør være opplagt at fat 1 gjør lite annet enn å legge til en annen 

farge, noe som ikke kan være tilstrekkelig til å være et selvstendig verk, så her bør 

konklusjonen ligge i dagen. I fat 3 kan det hevdes at selens form mer eller mindre er kopiert, 

mens dens tegninger er helt ulike. «Barten» som er tillagt kan også hevdes å gi figuren et 

noe annet uttrykk, men på grunn av likhet i formen kan det nok være nærliggende å anse 

dette fatet som en bearbeidelse heller enn et selvstendig verk. I fat 2 er grunnformen i 

Knubbsäl-figuren i noen grad beholdt, men selene er smalere og spillet mellom de to kan 

hevdes å gi fatet et vesentlig annet uttrykk og frembringe en helt annen opplevelse enn Paul 

Hoffs fat. Det tilsvarende er i minst like stor grad tilfellet for fat 4, der de endringer som er 

foretatt både i form og tegninger, samt i selve fatet, må antas å være mer enn tilstrekkelig 

for å gå klar av opphavsretten i Knubbsäl. 

 

Basert på lesning av en håndfull besvarelser, synes de fleste kandidater å mene at fat 1 og 3 

utgjør en krenkelse, mens fat 2 og 4 ikke gjør det. Det kan gi en indikasjon på riktig spor, 

men tilnærming og begrunnelse er, som vanlig, viktigere enn hvilket resultat man kommer 

til. 
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3.2 Spørsmål 2: Om Martes bruk i forbindelse med forskningsprosjektet kan være 

tillatt etter åvl. § 23 

Kandidatene ledes her direkte inn i den relevante bestemmelsen. Det må være opplagt at det 

er § 23 første ledd som skal drøftes, og oppgaven består i å vurdere om vilkårene etter denne 

bestemmelsen er oppfylt. Relevant pensumstoff finnes i Opphavsrett s. 256-258 og 

spørsmålet bør ikke by på de største utfordringene. Det er i oppgaven opplyst at Paul Hoffs 

verk er offentliggjort, så i utgangspunktet er det vilkåret oppfylt. Et spørsmål som kan reises 

her, uten at jeg ennå har sett noen har gjort det, er hvilken betydning det har at Martes fat 

ikke er gjort tilgjengelig med rettighetshaverens samtykke. Svaret bør være at det ikke har 

betydning, ettersom det avgjørende er om verket, og i denne sammenheng verket Knubbsäl, 

er offentliggjort. At det er tale om å gjengi noen variasjoner over verket som 

rettighetshaveren ikke har samtykket til bruken av, kan ikke spille noen rolle i så henseende. 

Hvis noen problematiserer dette, men samtidig lander på riktig konklusjon, kan det ikke gi 

annet enn klart pluss. 

 

For øvrig vil lovligheten i første rekke bero på om det her kan sies å være tale om kritisk 

eller vitenskapelig fremstilling av ikke allmennopplysende karakter, og om verket er gjengitt 

i tilslutning til teksten. Oppgaveteksten er litt sparsom med opplysninger om hvordan dette 

er gjort, men bør gi holdepunkter nok til å konkludere med at vilkårene er oppfylt, idet både 

formål og opplegg ligger i kjernen for det bestemmelsen er ment å skulle tillate. Noen vil 

kanskje også komme inn på spørsmålet om gjengivelsen er i samsvar med «god skikk». 

Muligens kan det forhold at Marte her har gjort variasjoner over fatet være tema for et slikt 

spørsmål, men etter min mening bør det ikke være tvilsomt at § 23 hjemler en slik bruk. 

Martes intensjon er å stille problematiserende spørsmål knyttet til åndsverklovens 

kunstbeskyttelse, og det må som sagt ligge helt i kjernen for bestemmelsen. 

 

Flere kandidater drøfter forholdet til § 23 fjerde ledd, som gjør unntak for gjengivelse i 

maskinlesbar form (digital gjengivelse) med mindre gjengivelsen er ikke-ervervsmessig. 

Oppgaven legger egentlig ikke opp til at dette skal problematiseres, idet man må legge inn 

ganske mange forutsetninger for å konstatere at bruken er ervervsmessig. Det får likevel 

vises forståelse med de kandidater som gjør dette, i og med at formen på denne praktiske 

oppgaven avviker fra vanlige praktikumsoppgaver, der faktum spesifiseres i større grad. 

Kandidatene bør imidlertid vite at uttrykket ervervsmessig ikke er identisk med 
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«ervervsøyemed» som bl.a. brukes i åvl. § 12, og setningen om at man ikke skal spekulere i 

faktum bør avholde dem fra å konkludere med at § 23 fjerde ledd får anvendelse. 

 

Noen kandidater problematiserer det at Marte har lagt bildene fritt ut på Internett under «god 

skikk-vurderingen». Det får godtas at det gjøres, men å mene at man burde begrenset 

tilgangen er en feilslutning etter min mening. Den diskusjonen som tas opp er av generell 

interesse (uten at det av den grunn er tale om allmennopplysning), selv om en del av 

formålet med Martes avhandling er å ta opp spørsmål med spesiell interesse for lærere og 

lærerstudenter i kunstfag. Og det er i alle tilfelle vanskelig å tenke seg hvordan en 

hensiktsmessig tilgangsbegrensning her skulle skje. 

 

3.3 Spørsmål 3: Om salget av Knubbsäl fra den japanske selgeren er lovlig etter åvl. 

§ 19 

Også i dette spørsmålet ledes kandidatene til rettsgrunnlaget. Det relevante spørsmålet er om 

spredningsrettens konsumpsjon er inntrådt slik at fatene Marte har bestilt fra Japan lovlig kan 

selges til Norge. Oppgaven gir sparsomt med opplysninger, men det får legges til grunn at 

fatene er eksportert fra Gustavsberg til Japan og at de er solgt med rettighetshaverens 

samtykke der. Det utløser i utgangspunktet ikke konsumpsjon, jf. åvl. § 19 tredje ledd, som 

fastslår prinsippet om utelukkende EØS-regional konsumpsjon, dvs. at spredningsretten bare 

konsumeres ved salg innen EØS, og ikke ved salg i såkalte tredjeland, som Japan. Likevel er 

det gjort et (særnorsk) unntak for den situasjon at eksemplaret er ervervet til privat bruk. 

Spørsmålet er derfor om Martes erverv kan anses for å være til privat bruk. I forarbeidene er 

unntaket begrunnet med at «vanlig anskaffelse til eget bruk» ikke skal medføre at det «hviler 

noe ansvar for privatpersonen til å undersøke konsumpsjonsregler» (Ot. prp. nr. 46 (2004-

2005 s. 148). Marte kan nok også anses som privatperson i denne henseende, og eksemplarene 

skal i og for seg benyttes til hennes egen bruk. Ettersom hun likevel skal benytte fatene i 

offentlige sammenhenger, bør bruken hennes neppe anses som privat. Unntaksregelen i § 19 

første ledd tredje pkt. må antas å måtte tolkes snevert, også fordi den kan hevdes å stå i et 

tvilsomt forhold til opphavsrettsdirektivet (se Opphavsrett s. 167).  

 

Tidligere kunne det nok stilles spørsmål ved om spredningsretten overhodet ble berørt i denne 

situasjonen, idet oppfatningen var at den bare fikk anvendelse ved spredningshandlinger i 

Norge og ikke importhandlinger i seg selv (se Opphavsrett s. 167). Dette må antas å stille seg 
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annerledes etter to dommer fra EU-domstolen avsagt i 2012 (sak C-5/11, Donner) og 2014 

(sak C-98/13, Blomqvist), der det slås fast at spredningsretten også gjelder ved salg over 

landegrensene. Forholdet har vært nevnt på forelesninger, men det bør ikke forventes at 

studentene kjenner til dette. De fleste kandidatene later til å anvende spredningsreglene i 

denne situasjonen uten å problematisere. Det må være helt greit. De som måtte problematisere 

må likevel få et pluss for det. 

 

Spørsmål 4: Om utlegging av Martes collage på Internett kan være krenkelse av 

opphavsrett 

Grunnspørsmålene er de samme her som i spørsmål 1, bortsett fra at det her er tale om 

utlegging av bildet på Internett, men igjen berøres utvilsomt eksemplarfremstillingsretten og 

tilgjengeliggjøringsretten. Selve casen er imidlertid nokså forskjellig, idet det her er tale om 

beskyttelse av en collage, der de originale elementene ligger i bildets komposisjon mer enn 

selve innholdet. Etter min mening kan det neppe være tvil om verkshøyden i Polancos bilde, 

men det er viktig å få frem at de originale trekkene ligger i selve komposisjonen, ikke minst 

den tverrgående «hyllen», plasseringen av elementene den sorte rundingen og halvsirkelen 

ved siden av. Ser man det, er det samtidig nærliggende å slutte at det nettopp er de 

kompositoriske elementene som er kopiert i Martes bilde, selv om proporsjonene og 

fargevalget er litt andre, og «bølgen» som ligger under hyllen gir det et litt annet preg. Etter 

min mening kan det neppe være tvil om at Martes collage er en krenkelse av Polancos verk.  

 

Oppgaven legger for øvrig ikke opp til å diskutere Martes bruk av fotografiet. At enkelte etter 

et semesters opphavsrettsstudier ikke forstår betydningen av uttrykket «falt i det fri» (brukes 

bl.a. i Opphavsrett s. 330), er egnet til å forundre. 

 

4 Avsluttende bemerkninger 

Alle spørsmålene i oppgaven omhandler sentrale opphavsrettslige temaer som burde være 

godt kjent for studentene, og det bekreftes også av en foreløpig gjennomlesning av noen 

besvarelser. Som nevnt innledningsvis stiller særlig spørsmål 1 og 4 studentene på en litt 

uvant prøve, men samtidig er evnen til konkret verkshøydevurdering og sammenlikning 

ferdigheter kandidater i dette masteremnet bør ha opparbeidet seg. Ved vurderingen bør det 

legges stor vekt på dette, uten at det dermed sies at de øvrige spørsmålene ikke skal vurderes 

på like fot. 
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Oslo, 28. november 2014 

Ole-Andreas Rognstad 

 

 

 

 

 

 

 

 


