
Sensorveiledning, JUS 5810 Opphavsrett, Høsten 2016 

1 Oppgaven 

Oppgaven dette semesteret er en praktisk oppgave, der det er stilt fire spørsmål av noe ulikt 

omfang. Oppgaven er en «vanlig praktikum» med påstander og anførsler, og det er uttrykkelig 

presisert at spørsmålene skal besvares og begrunnes i lys av påstandene og anførslene. Det 

betyr at studentene skal løse de problemene påstandene og anførslene reiser, og det bør legges 

vekt på om de får med seg disse. Særlig oppstår flere problemstillinger under spørsmål 4, som 

må samlet sett er det mest omfattende og kanskje også det som best er egnet til å skille 

kandidatene, selv om det også er utfordringer i noen av de andre spørsmålene. 

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. 

 Forståelse for hvordan den teknologiske utviklingen påvirker anvendelsen av 

opphavsrettsreglene. 
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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. 

 

Spørsmålene i oppgaven kretser rundt skillet mellom fellesverk og sammensatte verk, 

verkshøyde- og krenkelsesvurdering for verk, samt beskyttelsesomfang og virkeområdet for 

tilvirkeres rett til lydopptak etter åvl. § 45. I henhold til kunnskapskravene som er angitt 

ovenfor kan man nok si at oppgaven berører både hva som er gjenstand for beskyttelse 

under reglene om opphavsrettigheter og nærstående rettigheter, hvor grensene for 

rettighetene går og hvordan krenkelsesvurderingene skal foretas, både for åndsverk og for 

nærstående prestasjoner. Med andre ord dreier spørsmålene stort sett om forhold studentene 

skal ha god kunnskap om. Ett av spørsmålene som forutsettes drøftet under pkt.4 gjelder 

anvendelse av åndsverkloven på utenlandske prestasjoner, altså et forhold studentene skal 

ha 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 

 

3.1Spørsmål 1: Kunne Jonas gi tannpastafirmaet rett til bruk av teksten uten 

Martes samtykke? 

Marte hevder her at Jonas ikke hadde rett til å disponere over teksten uten hennes samtykke, 

og viser til regelen om fellesverk i åvl. § 6. Jonas mener han har rett fordi han har skrevet 

teksten alene. Studentene bør se at dette er et spørsmål om teksten inngår sammen med 
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musikkverket som et fellesverk, eller om det er et selvstendig verk, jf. åvl. § 6 første ledd 

som bestemmer at opphavsrett erverves til verket i fellesskap der de enkelte ytelser ikke kan 

skilles ut som særskilte verk. I slike tilfeller kreves samtykke fra medopphavsmannen ved 

offentliggjøring av verket på annen måte eller i annen form enn tidligere, jf. § 6 annet ledd, 

noe det utvilsomt er tale om her der teksten benyttes inn i en reklame. At tekster til musikk 

må anses for å kunne skilles ut som et særskilt verk, er imidlertid ikke tvilsomt – de anses 

som selve skoleeksemplet på det som betegnes som «sammensatte verk», altså to eller flere 

selvstendige verk som settes sammen, jf. Opphavsrett s. 125. Dette gjelder fortsatt, selv om 

vernetiden for musikkverk der både tekst og musikk er frembrakt med henblikk på verket, 

beregnes med utgangspunkt i dødsåret til den lengstlevende av komponist og tekstforfatter 

etter gjennomføringen av endringen i vernetidsdirektivet i 2014 (åvl. § 40 siste setning). I 

og med at Jonas har skrevet teksten alene, er det dermed klart at han har rett til å disponere 

over teksten uten Martes samtykke. Martes anførsel om at det var «hennes låt» fører 

åpenbart ikke frem. En annen konklusjon bør medføre noe trekk, selv om graden vil 

avhenge av om kandidatene ser kriteriet «skilles ut som særskilte verk». 

 

3.2 Spørsmål 2: Kunne Marte spille inn en ny versjon av låten uten Jonas’ 

samtykke? 

Her er det spørsmål om musikken i seg selv er et fellesverk som følge av Jonas’ innspill til 

låten. Det får være klart at hans innspill om å ta noen «snutter» fra «Come our Way» ikke 

kan skilles ut som et særskilt verk, jf. åvl. § 6 første ledd, men spørsmålet må være om dette 

bidraget må sies «å gi verket det avpreg av individuell skapende åndsinnsats som gjør 

verket til et åndsverk» (se Opphavsrett s. 126). For alle praktiske formål må det bli et 

spørsmål om Jonas’ bidrag har verkshøyde. Realistisk sett er det ikke helt enkelt å ta stilling 

til uten å ha hørt låten (som ikke eksisterer), men oppgaven legger opp til at studentene skal 

oppstille kriteriene for en slik vurdering og å bruke det som finnes av holdepunkter i faktum. 

Det vi vet er at Jonas har kommet opp med ideen om å bruke en sekvens på ca. fem 

sekunder fra «Come our Way» inn i refrenget på «The Fire», at sekvensen gjentas tre 

ganger og at han og Marte har spilt inn låten sammen. Noen kandidater vil kanskje la seg 

forlede av ordet «idé» her, og påpeke at ideer ikke har opphavsrettslig vern (se Opphavsrett 

s. 89-90), men her er det klart at ideen har materialisert seg i låtens uttrykk. Det er på det 

rene at han har valgt ut selve sekvensen, og det må også legges til grunn at han i hvert fall 

har vært med på å «plassere» samplingen inn i låten. Spørsmålet om dette er et tilstrekkelig 
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kreativt bidrag til å få medopphavsrett får bedømmes ut fra de alminnelige kriterier for 

originalitet, jf. Opphavsrett s. 81 flg., og de kandidater som kopler inn EU-domstolens 

praksis inn i dette, får selvsagt et pluss.  

 

Hvilket resultat kandidatene kommer til er ikke så viktig, men gitt at verkshøydeterskelen 

ikke er veldig høy og at det er tale om et bidrag til å fullende et «uforløst» refreng, kan det 

kanskje tilsi at Jonas er medopphavsmann. I så fall kan han nekte Marte å gi ut den nye 

versjonen, jf. § 6 annet ledd. Konklusjonen bør ikke telle i vurderingen, men oppstilling av 

vurderingskriterier og kvaliteten på drøftelsen bør kunne skille kandidater her. 

 

3.3 Spørsmål 3: Er bruken av «Come Our Way» i strid med «The Cords» 

rettigheter etter åvl. § 1, jf. § 2? 

Spørsmålet her er om «The Cords» opphavsrettigheter er berørt ved samplingen av «Come 

Our Way» i «The Fire», både i original og ny versjon (som er lik på dette punkt). Dette er i 

realiteten et spørsmål om det som er tatt av komposisjonen, utgjør en krenkelse av denne i 

strid, med åvl. § 2, jf. § 1. Her er det tale om bruk av verksdeler, og det avgjørende må være 

om det som er brukt i seg selv er uttrykk opphavsmannens individuelle innsats, se 

Opphavsrett s. 147-149, jf. også EU-domstolens dom i sak C-5/08 (Infopaq) avsnitt 47. 

Vurderingstemaet kan minne om det som skal behandles i spørsmål 2, men kandidatene bør 

se at det ikke er identisk. Mens spørsmål 2 gjelder kreativiteten i det å inkorporere delene i 

«Come Our Way» i låten «The Fire», er det i spørsmål 3 tale om verkshøyden til den biten 

av «Come Our Way» som er brukt.  

 

Igjen er det vanskelig å ta konkret stilling til noe man ikke har hørt, men det relevante for 

oppgaven er å få frem at det er tale om en fem sekunders sekvens. Kandidatene bør se at 

krenkelsesvurderingen relaterer seg til det opphavspersonene har skapt. I prinsippet bør det 

ikke spille noen rolle at sekvensen er brukt tre ganger hvis det som er brukt ikke har 

opphavsmannens individuelle avpreg. Igjen kan det ikke ha betydning hvilken konklusjon 

kandidatene lander på – det viktige er at man får fatt i vurderingskriteriene og holder dem 

opp mot de faktiske opplysningene oppgaven gir. 

 

Ved sensuren viser det seg at mange kandidater trekker inn åvl. § 4 første ledd og drøfter 

om «The Fire» er et selvstendig verk. Dette er ikke nødvendigvis galt selv om den 
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situasjonen det er tale om her ikke er typisk for situasjonene der spørsmålet om det 

foreligger et selvstendig verk kommer på spissen (parodier etc.). Men det er klart – dersom 

det ikke foreligger noen krenkelse, foreligger det et helt selvstendig verk. Uttrykket 

«selvstendig verk» kan slik sett tjene som navn på det resultatet man kommer til, men § 4 

første ledd gir neppe noen egne momenter til krenkelsesvurderingen. Det er med andre ord 

liten grunn til å trekke for at kandidatene nevner § 4 første ledd, men det kan være grunn til 

å se annerledes på det dersom det trekkes slutninger fra en slik tilnærming for selve 

krenkelsesvurderingen. 

 

Det kan for øvrig tenkes at noen kandidater drøfter forholdet til sitatretten i åvl. § 22, for det 

tilfellet at § 2, jf. § 1, er berørt, selv om Jonas og Marte ikke har anført dette overfor «The 

Cords», bare overfor «Space Inc.». Det får være helt greit, men vurderingen må antas å bli 

den samme som under § 45, jf. nedenfor i 3.4. 

 

Det kan heller ikke utelukkes at noen kandidater problematiserer det forhold at «The 

Cords» er en amerikansk gruppe. Det er ikke meningen, noe som vises ved at det ikke er 

anført noe om dette. Grunnen til det er at amerikanske statsborgere har vern etter 

åndsverkloven ettersom USA er tilsluttet Bernkonvensjonen, jf. åvl. § 59 første ledd og 

forskriften til åndsverkloven § 6-2. Kandidater som vet dette får ikke trekkes for kort å ta 

det opp, selv om anførslene uttrykkelig setter en ramme for det som skal tas opp, mens de 

som måtte rote til dette forholdet skaper problemer for seg selv. 

 

3.4 Spørsmål 4: Er «samplingen» fra «Come Our Way» i strid med Space Inc.s 

rettigheter etter åvl. § 45? 

Anførslene i saken gir beskjed om at det er flere problemer som må drøftes i dette 

spørsmålet. Utgangspunktet må være at så lenge selve opptaket er brukt, er åvl. § 45 berørt. 

Det er tilstrekkelig å vise til eksemplarfremstillingsretten her, men det er selvsagt ikke feil 

også å påpeke at opptaket er gjort tilgjengelig for allmennheten, bare man ikke begynner å 

blande inn § 45b som ikke er relevant her. I dette spørsmålet er det heller ikke relevant 

hvorvidt delene som er tatt har «verkshøyde»; vernet etter § 45 er uavhengig av 

åndsverkvernet. Kandidater som måtte vise til Rt. 2010 s. 366 (Mauseth) her må bare få et 

pluss, så fremt de får frem at denne saken dreide seg om § 42, ikke § 45. Spørsmålet om 

bruken likevel er lovlig må drøftes i lys av Marte og Jonas’ anførsler i saken. Spørsmålet 
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om lovligheten av «sampling» er berørt i Opphavsrett s. 317, der det sies at grunnlag for en 

slik bruk etter dagens regler må søkes i sitatretten. Anførslene åpner imidlertid også for å 

stille spørsmål i hvert fall om et annet mulig grunnlag, og om studentene ser det, er det 

positivt. 

 

Både anførslene og læreboken tilsier i hvert fall at studentene drøfter om bruken er lovlig i 

medhold av sitatretten. Kandidatene bør se at § 22 også gjelder bruk av lydopptak etter § 45, 

jf. bestemmelsens fjerde ledd. Ellers blir det spørsmål om vilkårene for lovlig sitat kan 

anses oppfylt; opptaket er utvilsomt offentliggjort, men spørsmålet er om «samplingen» kan 

anses som et sitat i samsvar med god skikk og som ikke går utover det formålet betinger. 

Musikksitat er nevnt i Opphavsrett på s. 248 og s. 252, og i petitavsnittet midt på s. 248 gis 

det bl.a. uttrykk for den oppfatning at det ikke «bør … anses tillatt å bruke mer enn det som 

trengs for å lede tankene hen på et bestemt musikkstykke, slik at stemningsopplevelsen hos 

publikum skyldes gjenkjennelseseffekten, erindringen av musikkstykket». Det må være 

relevant også ved sitat fra lydopptak. Videre vil nok noen ha merket seg bemerkningen i 

Opphavsrett s. 317 om at sitatretten ikke åpner for særlig utstrakt bruk av «sampling». Det 

kan for øvrig tenkes at noen studenter trekker inn Mauseth-dommen også her, men i så fall 

får det vises forsiktighet, for saksforholdet i den dommen var nokså spesielt. Det er naturlig 

at omfanget av musikksitatet får avgjørende betydning for om det kan anses som et lovlig 

sitat, men gitt at det i saken er tale om 3x5 sekunder, bør man åpne for begge konklusjoner. 

Videre kan anførselen om at «samplingen» var såpass beskjeden at den ikke kunne rammes 

av § 45, brukes som selvstendig grunnlag for at den tillates. Denne er det mulig å koble til 

setningen «de minimis non curat lex», se Opphavsrett s. 149, der den nevnes i tilknytning til 

spørsmålet om krenkelse av åndsverk. Henvisningen til «rimelige rammer for kunstnerisk 

frihet» kan det være vanskelig å finne et selvstendig grunnlag for i norsk rett. Det kan 

kobles til sitatretten og det kan også kobles til «de minimis». Til opplysning bygget den 

tyske forfatningsdomstolen på den kunstneriske friheten som grunnrettighet etter den tyske 

grunnloven da den kom til at «sampling» måtte tillates i en dom av 31. mai 2016. Det er 

ikke noe det forventes at studentene kjenner til, og dommen har meg bekjent ikke vært 

nevnt på forelesning. Som sagt er det vanskeligere å finne et selvstendig grunnlag for dette i 

norsk rett, men det kan trekkes inn som et reelt hensyn som i hvert fall kan kobles til de to 

andre rettsgrunnlagene. 

 



7 
 

Et siste spørsmål som må reises i lys av anførslene er om Space Inc. har vern for sine 

opptak etter åvl. § 45. Her vises det i oppgaven til åvl. § 58, og det er meningen at 

spørsmålet kan løses på grunnlag av denne regelen uten at det er nødvendig å gå til 

bestemmelsene om åndsverklovens middelbare anvendelsesområde i forskriften til 

åndsverkloven. Utgangspunktet for reglene om åndsverklovens umiddelbare anvendelse er 

åvl. § 58 første ledd, og gjerne bokstav b) som tilsier at åvl. § 45 gjelder selskap som har 

norsk styre og sete her i riket. Det må være opplagt at Space Inc. ikke har det, men 

studentene må merke seg selskapets henvisning til § 58 annet ledd. Her er det 

bestemmelsens tredje punktum det nærmere siktes til, som fastslår at retten til 

eksemplarfremstilling gjelder til fordel for ethvert lyd- og filmopptak. Ordet «ethvert» 

indikerer at det gjelder andre opptak uansett opptakets eller tilvirkernes opprinnelse, jf. 

Opphavsrett s. 420, der det vedkjennes at formuleringen ikke er helt vellykket. Hvis 

studentene ser dette, kommer man i mål i spørsmålet: Space Inc. har 

eksemplarfremstillingsrett, og det er tilstrekkelig til at de kan gjøre eventuelle krav etter § 

45 gjeldende. Dette er for så vidt et «kontrollspørsmål». 

 

4 Avsluttende bemerkninger 

Oppgaven reiser sentrale spørsmål i opphavsrettsfaget, og må anses å ha middels 

vanskelighetsgrad. Den bør imidlertid gi studentene nok å skrive om, og det bør være 

spørsmål her som skiller studentene. Oppgaven krever som sagt at studentene bruker 

påstandene og anførslene aktivt, og at kandidatene på den måten har fått med seg de fleste 

spørsmålene som angis ovenfor, er et forhold som bør tillegges vekt ved bedømmelsen. 

Ellers er som alltid problemformuleringer, rettskildebruk og strukturerte drøftelser sentrale 

parametere for vurderingen. 

 

Veiledningen er justert noe på bakgrunn av erfaring fra sensuren. 

 

 

Oslo, 21. november  / 14. desember 2016 

Ole-Andreas Rognstad 
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