
Lysbilde 1 

23 ting om å formidle på nett

Opphavsrettslig perspektiv 

Olaus Ingskog Bergstrøm

Valentina Moreno

Juridiske rådgivere

 

Hei, og velkommen til denne første 
videoen om 23 ting om å formidle på 
nett. Mitt navn er Valentina Moreno 
og jeg jobber som juridiske rådgiver 
her ved Nasjonalbiblioteket. Jeg har 
med meg min kollega jurist Olaus 
Ingskog Bergstrøm som dere vil bli 
kjent med senere. Vi jobber 
hovedsakelig med opphavsrettslige 
problemstillinger her i 
Nasjonalbiblioteket og skal i dag 
snakke litt om hva opphavsretten 
tillater av formidling på nett. Vi skal 
dra dere litt igjennom hvilke 
bestemmelser vi mener legitimerer 
digital formidling og hva slags type 
formidling det da er snakk om. Vi skal 
også prate litt om hvordan man kan 
gå fram for å kunne formidle mer på 
nett.  
 
 

Lysbilde 2 

Struktur 

DEL 1

DEL 2

DEL 3

DEL 4

- Generell innføring i opphavsretten

- Hva er digital formidling

- Grensedragning privat/offentlig bruk

- Typetilfeller fra biblioteksektoren

- Aktuelle fribrukshjemler

- Rettighetsklarering

 

Vi har valgt å dele dette temaet inn i 
fire deler som får hver sin video. i del 
1, som dere nå ser på, skal vi gi en 
generell innføring i opphavsretten. 
Hvis dette er et tema dere er godt 
kjent med, kan dere velge å hoppe til 
neste video hvor vi skal snakke litt om 
hva digital formidling er, sett fra et 
opphavsrettslig perspektiv. i del 2 skal 
vi også trekke opp grensedragningen i 
loven for hva som er privat og hva 
som er offentlig bruk. Dette er 
vesentlig fordi opphavsrettens 
eneretter gjelder kun for bruk som 
faller utenfor den private sfæren. i del 
tre skal vi se litt på ulike typetilfeller 
fra biblioteksektoren. Vi skal også dra 
dere gjennom aktuelle 
fribruksbestemmelser i 
opphavsretten for å gi et større 
innblikk i hva disse faktisk tillater. i del 
fire skal vi prate litt om hvordan gå 
frem for å få klarert for digital bruk. Vi 
skal også her se litt på hvilke 
kollektive avtaler som foreligger og 



hvem man bør kontakte for å få en 
rettighetsklarering.  
 
 

Lysbilde 3 

23 ting om opphavsrett

DEL 1

Generell innføring i opphavsretten

 

Først kommer en generell innføring i 
opphavsretten. Hvor jeg først skal 
snakke litt om hva opphavsrett er og 
hva den beskytter. Jeg skal så snakke 
litt om hvordan opphavsretten 
beskytter og hvor lenge den 
beskytter. Til slutt skal jeg snakke litt 
om hvordan opphavsrettigheter blir 
avgrenset. Vi tenker det er viktig å gi 
denne innføringen slik at dere ser 
hvordan regelverket er strukturert og 
har en forståelse for de reglene som 
er gitt.  
 
 

Lysbilde 4 

Hva er opphavsrett?

• Beskyttelse av åndsverk
– Åndsrett til verket

– Eiendomsrett til eksemplaret

• Åndsverkloven § 2
– Verkshøydekravet

– Tre vilkår

• Ingen formalitet for 
beskyttelse
– Ikke krav om registrering

– Ikke krav om merking

Skrik av Edvard Munch

 

Det første vi må avklare er hva 
opphavsrett er. Opphavsrett er 
beskyttelse av åndsverket, som i seg 
selv kan være et litt svevende utrykk. 
Åndsverket kan beskrives som 
resultatet av menneskelig 
tankevirksomhet. Jeg liker å tenke på 
det som summen av de individuelle 
kreative valgene som en opphaver tar 
ved skapelse av sitt verk. Det tinglige 
eksemplaret vil være en 
manifestasjon av selve åndsverket. 
Det er dermed viktig å skille mellom 
åndsretten til verket og 
eiendomsretten til eksemplaret. Hvis 
vi tar dette maleriet av Skrik vil det 
fysiske maleriet være utrykket 
for hvilke kreative valg Munch har tatt 



ved skapelsen av verket. Når man 
kjøper et maleri, vil man erverve 
eiendomsretten til dette eksemplaret. 
Dette kan man kan gjøre som man vil 
med, for eksempel ved å henge på 
veggen, ta betalt for å vise frem eller 
videreselge for en fin sum. Man har 
derimot ikke uten videre ervervet 
retten til å kopiere dette verket for 
videresalg. Denne rettigheten er dypt 
personlig og kan kun erverves ved 
tydelig avtale.  
 
Det er åndsverkloven § 2 som 
bestemmer hvorvidt man har med et 
åndsverk å gjøre. Dette følger av det 
vi kaller verkshøydekravet. Det 
foreligger nemlig en viss terskel for å 
få konstatert et åndsverk etter lovens 
forstand. Dette følger av tre vilkår jeg 
skal dra dere igjennom snart.  
 
En ting som er viktig å holde klart er 
at det i opphavsretten ikke foreligger 
noe krav om formalitet for 
beskyttelse. i motsetning til patent og 
varemerkerett for eksempel foreligger 
det ikke krav om registrering for å få 
konstatert opphavsrett, det foreligger 
heller ikke noe krav om merking av 
opphavsrett på selve verket for å 
ivareta sin rett.  
 
 



Lysbilde 5 

Hva opphavsretten beskytter

Verkshøydekravet

Nærstående rettigheter

 

Nå skal jeg dra dere igjennom hva 
opphavsretten faktisk beskytter. Først 
skal vi se litt på hva som skal til for å 
oppfylle verkshøydekravet. Deretter 
skal vi gå igjennom andre nærstående 
rettigheter som kan være tilknyttet et 
åndsverk.  
 
 

Lysbilde 6 

1. Frembringelse Narutos selvportrett
Foto: Naruto

• Åndsverkloven § 2
– Den som "skaper" et 

åndsverk har opphavsrett

• Åndsproduksjon fra 
en opphaver

• Ikke vernet:
– Faktaopplysninger

– Ideer

– Gjenstander fra naturen

– Rutinearbeid

 

Som allerede nevnt foreligger det tre 
vilkår som alle må være oppfylt for at 
man skal kunne konstatere at 
verkshøydekravet er oppfylt og at vi 
har med et åndsverk å gjøre. Det 
første vilkåret er kravet om 
frembringelse. Åndsverkloven § 2 sier 
at det er den som "skaper" et 
åndsverk som har opphavsrett til 
verket. i dette vilkåret ligger det et 
krav om åndsproduksjon fra den vi 
kaller en opphaver. Det er kun fysiske 
mennesker som kan være opphavere 
til verk. Naruto her, som selv tok 
dette portrettet, har dermed ikke 
opphavsrett til fotografiet. Dette har 
en amerikansk domstol slått fast etter 
at PETA tok saken til retten på vegne 
av Naruto.  
 
I kravet om at skaperen eller 
opphaveren må ha utført en 
åndsproduksjon for å få vern ligger 
det en stadfestelse at 
faktaopplysninger som naturlover og 
oppdagelser ikke vil være vernet da 
dette ikke er skapt av et menneske. 
Videre vil heller ikke ideer og 
prinsipper være vernet ettersom man 
da ikke har frembrakt noe som kan 
oppfattes av andre. Gjenstander fra 
naturen vil i seg selv ikke være 
beskyttet av opphavsretten, men man 
kan selvsagt bruke naturgjenstander 



til å skape et åndsverk, slik som 
landart. Ei heller vil rent rutinearbeid 
kunne være vernet ettersom man ikke 
ilegger noe egen åndsproduksjon i 
dette arbeidet.  
 
 

Lysbilde 7 

2. Litterære eller kunstneriske område

• Åndsverkloven § 2

– "litterære eller 
kunstneriske verk 
av enhver art"

• Vitenskapelige 
litterære 
fremstillinger

• Ikke uttømmende 
opplisting

a) tekster av alle slag, blant annet av skjønnlitterær og 
faglitterær art

b) muntlige foredrag

c) sceneverk, både dramatiske, musikkdramatiske og 
koreografiske verk, pantomimer og hørespill

d) musikkverk, med eller uten tekst

e) filmverk

f) fotografiske verk

g) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst

h) skulptur av alle slag

i) bygningskunst, både tegninger og modeller, og selve 
byggverket

j) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og 
kunstindustri, både forbildet og selve verket

k) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske 
avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art

l) Datamaskinprogrammer

m) oversettelser og andre bearbeidelser av verk som er 
nevnt foran.

 

Det neste vilkåret som må være 
oppfylt er at frembringelsen må være 
skapt på det "litterære eller 
kunstneriske området". Dette skal 
forstås vidt og vil blant annet kunne 
omfatte litterære fremstillinger av 
vitenskapelige oppdagelser. Til høyre 
her i bildet ser dere opplistingen fra 
åndsverkloven § 2. Det er viktig å 
holde fast at dette ikke er en 
uttømmende opplisting. Det vil si at 
det kan foreligge andre verkstyper 
som vil være vernet av 
opphavsrettslovgivningen som ikke er 
nevnt her.  
 
 

Lysbilde 8 

3. Åndsverkskarakter

• Åndsverkloven § 2

– "original og individuell 
skapende 
åndsinnsats"

• Krav om egenhet

• Valgfrihetssynspunktet

• Ikke krav om:

– Nyhet

– Kvalitet

– Størrelse

• Dobbeltfrembringelse

"Elg i solnedgang"
Foto: De Heibergske Samlinger 

– Sogn Folkemuseum

 

Det tredje og siste vilkåret som må 
være oppfylt i verkshøydekravet er 
kravet om åndsverkskarakter. Dette er 
nok det mest omdiskuterte og 
vanskeligste vilkåret å konkretisere. i 
åndsverkloven § 2 stilles det krav om 
at verket må være et resultat av en 
"original og individuell skapende 
åndsinnsats". Det er Høyesterett som 
har siste ordet i hvorvidt dette 
vilkåret er oppfylt. Rettspraksis vil 
derfor være veiledende. 
 
Det som er klart, er at verket må 
inneholde individuelle trekk som 
kommer fra skaperen. Det er altså et 



krav om egenhet i verket, at skaperen 
har satt sitt personlige særpreg på 
verket som gjør at det klart skiller seg 
fra andres lignende verker. Det må 
være et resultat av skaperens frie og 
kreative valg i skapelsesprosessen. 
Hvis det er slik at man ikke har hatt 
noen valgmuligheter ved skapelsen så 
vil ikke verkshøydekravet være 
oppfylt. Dette gjør seg mest 
gjeldende ved brukskunst, der fysiske 
og tekniske lover vil være styrende for 
hvordan resultatet blir. 
 
Det er derimot klart at det ikke 
foreligger noe nyhetskrav i 
opphavsretten. Det er ikke slik at man 
ikke vil kunne oppnå verkshøyde for 
enda et maleri av en elg i solnedgang. 
Videre er foreligger det ikke krav om 
høy kvalitet ved verket. Man kan 
oppnå verkshøyde for enkle 
strektegninger så lenge man påviser 
at det er tilført en "original og 
individuell skapende åndsinnsats". 
Høy kvalitet vil derimot ofte bli sett på 
som en presumpsjon for at 
verkshøydekravet er oppfylt. Til slutt 
vil jeg påpeke at det heller ikke 
foreligger noe størrelseskrav i 
opphavsretten, men igjen er det klart 
at det er lettere å konstatere at en 
tjukk og god roman oppfyller 
verkshøydekravet enn et enkelt dikt 
på få linjer.  
 
Til slutt vil jeg understreke at den 
norske opphavsretten tillater 
dobbeltfrembringelser. At to skapere 
kan komme opp med to svært like 
verker og få disse vernet så fremt man 
kan bevise at verket er et resultat av 
skaperens egen åndsinnsats. 
Dobbeltfrembringelsessynspunktet 
kan derimot være en presumpsjon for 
at verket ikke inneholder tilstrekkelig 
med åndsverkskarakter. Hvis vern blir 



påvist av retten er det klart at man 
kun vil få vern for den egenheten 
skaperen har tilført verket.  
 
 
 
 

Lysbilde 9 

Bearbeidelse

• Åndsverkloven § 6
– "oversetter"
– "andre måter bearbeider et 

åndsverk"
– "overfører det til en annen 

(…) form"
– "opphavsrett til verket i 

denne skikkelse"

• Må ha tilført egen 
skapende åndsinnsats

• Avhengighetsverk
• Inspirasjon ikke vernet

Torstein Bugge Høverstad 
oversettelse av Harry Potter,

Original: JK Rowling

 

Det følger av åndsverkloven § 6 at 
den som "oversetter" eller på "andre 
måter bearbeider et åndsverk" eller 
"overfører det til en annen litterær 
eller kunstnerisk form" vil har 
opphavsrett til verket i denne 
skikkelsen". i dette ligger det fortsatt 
et krav om verkshøyde, at 
bearbeideren må ha tilført sin egen 
skapende åndsinnsats ved 
bearbeidelsen". Det nye verket som 
da er skapt vil være et 
avhengighetsverk i at det fortsatt vil 
være avhengig av rettighetene bunnet 
til originalverket. Torstein Bugge 
Høverstad har for eksempel 
rettighetene til den norske 
oversettelsen av Harry Potter, men 
har ikke som følge av oversettelsen 
ervervet noen av JK Rowlings 
rettigheter. Ønsker noen å for 
eksempel sette opp et teaterstykke 
basert på Høverstads oversettelse må 
vedkommende både ha tillatelse fra 
Høverstad, samt Rowling. Høverstad 
forvalter ikke bruken av Harry Potter 
boken på vegne av Rowling i Norge.  
 
Bearbeidelser er avgrenset mot ren 
inspirasjon. Dette følger av andre ledd 
i åndsverkloven § 6 som ser at 
bestemmelsen "ikke er til hinder for 
at det skapes nye og selvstendige 
verk". JK Rowling vil følgelig ikke 



kunne nekte andre i å skrive bøker om 
unge trollmenn ved magiskoler for 
eksempel. Det kan noen ganger være 
vanskelig å påvise om et nytt verk er 
til som følge av en bearbeiding eller 
om man har med et nytt åndsverk å 
gjøre. Det avgjørende må være at om 
originalopphaverens individuelle 
skapende åndsinnsats er synlig i det 
nye verket. Er dette tilfellet har vi 
med en bearbeidelse å gjøre.  
 
 

Lysbilde 10 

Samleverk

• Åndsverkloven § 7

– "sammenstille flere 
åndsverk eller deler av 
åndsverk"

• Opphavsrett 
til samleverket

• Enkeltes bidrag kan 
skilles fra hverandre

Tekst: Erik Bye 
Melodi: Henning Sommerro

 

En sammenstilling av åndsverk vil i 
noen tilfeller være gjenstand for 
opphavsrettslig vern jf. 
Åndsverkloven § 7. Den sier at den 
som har sammenstilt flere åndsverk 
eller deler av åndsverk" vil ha 
opphavsrett til selve 
sammenstillingen. i likhet med 
bearbeidelser vil man ved 
sammenstillingen ikke erverve 
rettighetene til de sammenstilte 
verkene. Selve sammenstillingen må 
også være et resultat av en individuell 
skapende åndsinnsats. i noen tilfeller 
kan de sammenstilte verkene skapes 
samtidig med et felles formål. Det 
avgjørende vil da være om de enkeltes 
bidrag kan skilles fra hverandre. Ta for 
eksempel sangen den blå samle. Her 
kan teksten og melodien skilles fra 
hverandre og vil stå som selvstendige 
åndsverk i seg selv.  
 
 



Lysbilde 11 

Fellesverk

• Åndsverksloven § 8

– "felles skapende 
åndsinnsats"

• Opphavsrett i 
fellesskap

• Enkeltes bidrag kan 
ikke skilles 
fra hverandre

Brudeferden i Hardanger av
Adolph Tideman og 
Hans Fredrik Gude

 

I noen tilfeller vil to eller flere gå 
sammen og skape et åndsverk i 
fellesskap. Åndsverkloven § 8 sier at 
når et åndsverk er skapt ved en "felles 
skapende åndsinnsats" vil 
opphaverne dele opphavsretten i 
fellesskap. Det avgjørende her er at 
den enkeltes bidrag ikke kan skilles 
gra hverandre. Ta for eksempel 
maleriet brudeferden i Hardanger av 
Adolph Tidemann og Hans Fredrik 
Grude. Her kan man ikke fjerne 
brudefølge fra maleriet uten å 
ødelegge hele åndsverket.  
 
 

Lysbilde 12 

Nærstående rettigheter

• Arbeid/prestasjoner som har 
tilknytning til åndsverk

– § 16 utøvende kunstnere

– § 20 produsenters enerett

– § 22 kringkastingsforetaks 
rettigheter

– § 23 fotografiske bilder

– § 24 databaser

• Beskyttelse av investeringer

– Personlig og økonomisk

Innspilling av SKAM
Foto: Mathilde Lea/Dagbladet

 

Opphavsretten beskytter ikke bare 
åndsverk, men også arbeid og 
prestasjoner som har tilknytning til 
åndsverket vil være vernet etter 
opphavsrettslovgivningen. Dette 
vernet vil typisk være mindre 
omfattende og/eller har kortere 
vernetid. Vernetid er noe vi straks 
kommer tilbake til.  
Etter åndsverkloven § 16 har 
utøvende kunstnere en særskilt 
beskyttelse av sine prestasjoner hva 
angår opptak og tilgjengeliggjøring av 
deres prestasjoner. Etter § 20 har 
produsenter enerett til 
eksemplarfremstilling og og 
tilgjengeliggjøring av lydopptak og 
filmopptak. Kringkastingsforetak har 
rettigheter tilknyttet sine sendinger 
etter § 22. § 23 gir en fotograf enerett 
til fotografiske bilder vedkommende 
har tatt. Jeg skal snakke litt mer om 
fotografiretten i neste lysbilde. Etter § 
24 har den som fremstiller en 
database enerett til denne databasen.  
 
Det er klart at disse nærstående 
rettighetene er gitt for å beskytte 
selve investeringen som de ulike 
bidragsyterne legger ned i en 
åndsproduksjon. Jeg har valgt å 



illustrere dette med et bilde fra 
innspillingen av den fjerde sesongen 
av SKAM. Både skuespillerne, 
produsentene og NRK har investert 
mye, både personlig og økonomisk i 
denne produksjonen. Generelle 
rimelighetsbetraktninger tilsier at bør 
ha krav på opphavsrettslig 
beskyttelse.  
 
 

Lysbilde 13 

Fotografi

• Fotografisk bilde, åvl. § 23

– "frembrakt ved bruk av 
kamera eller ved annen 
teknikk som kan likestilles 
med fotografering"

• Fotografisk verk, åvl. § 2

– Oppfyller 
verkshøydekravet

• Retten til eget bilde, åvl. § 104

– Aktuell og allmenn 
interesse

– Hovedinnholdet viktigst

– Forsamlinger og folketog

Morten Krogvold på utstilling
Foto: Rolf Øhman

 

Nå skal jeg snakke litt om fotografi 
fordi det kan være mange rettigheter 
tilknyttet et fotografisk bilde.  
 
Åndsverkloven § 23 definerer hva 
som er et fotografisk bilde etter 
loven. Det er et bilde som er 
"frembrakt ved bruk av kamera eller 
ved annen teknikk som kan likestilles 
med fotografering". Merk at lovgiver 
her har prøvd å lage en så 
teknologinøytral bestemmelse som 
mulig. Vi vet nemlig ikke hvordan 
teknologien kan utvikle seg. 
Åndsverkloven § 23 gjelder for 
ethvert bilde som er tatt med 
fotografisk teknikk, uavhengig av 
originalitet og kvalitet. Disse bildene 
vil ha en kortere vernetid enn 
fotografiske verker som oppfyller 
verkshøydekravet i åndsverkloven § 
2.  
 
I åndsverkloven § 104 finner vi retten 
til eget bilde. Dette er en 
personvernsbestemmelse som tar 
sikte på å ivareta de 
personopplysningene som 
fremkommer av bildet. 
Utgangspunktet er at man ikke kan 
gjengi et bilde av en annen person 
uten deres samtykket. Bilde kan 
derimot gjengis når avbildningen har 
en aktuell og allmenn interesse, 



typisk nyhetssak og avbildninger av 
kjente personer. Det kan også gjengis 
når hovedinnholdet er viktigere enn 
personen, typisk hvis man tar et bilde 
av en bygning og man har mennesker 
som går i forgrunnen. Gjengivelsen vil 
også være tillatt når den gjengir 
"forsamlinger, folketog i friluft eller 
forhold eller hendelser" som har 
allmenn interesse  
 
Jeg syns dette bildet av Morten 
Krogvold her er svært illustrerende for 
disse tre rettighetene. Selve 
avbildningen av Krogvold på 
utstillingen vil være en fotografisk 
avbildning av en person som både 
fotografen Rolf Øhman og Morten 
Krogvold har rettigheter til. 
Fotografiene som er utstilt oppfyller 
verkshøydekravet og er Krogvolds 
åndsrett. Bildet oppfyller kravet til 
aktuell og allmenn interesse og kan 
dermed fremvises uten samtykke fra 
den avbildede.  
 
 

Lysbilde 14 

Hvordan opphavsretten beskytter

Ideelle og økonomiske eneretter

 

Nå skal jeg prate litt om hvordan 
opphavsretten beskytter. Hvilke 
ideelle og økonomiske eneretter er 
det opphavsretten gir. Jeg skal her 
kun gi et lite overblikk. Dette er et 
tema vi skal snakke mer om i DEL 2.  
 
 



Lysbilde 15 

Økonomiske rettigheter

• Åndsverkloven § 3 

• Eksemplarframstilling
– Varig eller midlertidig

• Tilgjengeliggjøring
– Spredning

– Visning

– Fremføring

– Overføring

• Positiv og negativ side

• Kan overdras

Hariton Pushwagner
Foto: Fine Art AS

 

Det første jeg skal prate om er de 
økonomiske rettighetene man har til 
et åndsverk. Dette er forankret i 
åndsverkloven § 3 om eneretter til 
åndsverk. Den forankrer at det er 
opphaveren til et verk som har rett til 
å fremstille varig eller midlertidige 
eksemplarer av et verk, samt gjøre 
det tilgjengelig for allmenheten.  
 
I opphavsretten skiller vi mellom fire 
forskjellige 
tilgjengeliggjøringshandlinger. Den 
første er spredningsretten av fysisk 
eksemplar ved for eksempel, salg, 
utleie eller utlån. Det andre er visning 
av fysisk eksemplar, uten bruk av 
tekniske hjelpemidler. Det tredje er 
offentlig fremføring av verk for et 
tilstedeværende publikum. Det kan 
tas i bruk tekniske hjelpemidler ved 
fremføringen, eller man kan fremføre 
for egen maskin. Den siste er 
overføringshandlinger som er den 
mest aktuelle å bite seg merke til her i 
dag. Denne gjelder for alle former for 
digital tilgjengeliggjør der et verk blir 
stilt til rådighet slik at mottakeren sel 
kan velge hvordan og på hvilken måte 
verket skal spilles av. Altså gjelder den 
både for direkte strømming, samt 
tilgjengeliggjøring til nedlasting og 
avspilling senere.  
 
Man pleier ofte å si at de økonomiske 
rettighetene har en positiv og en 
negativ side ved seg. Den positive 
siden gjelder eneretten til å selv 
kommersielt utnytte sitt åndsverk. 
Den negative siden gjelder retten til å 
nekte andre å kommersielt utnytte 
åndsverket. De økonomiske 
enerettene kan bli overdratt ved 
særskilt avtale. Dette er noe vi 
kommer nærmere tilbake til under del 
2 og del 4. Jeg har valgt ut et bilde av 
Harriton Pushwagner for å illustrere 



de økonomiske rettighetene i 
opphavsretten. Som dere sikkert 
kjenner til forelå det en lenger 
konflikt mellom han og en tidligere 
støttespiller over hvem som hadde 
råderetten over Pushwagners 
malerier. Disse viste seg å være svært 
verdifulle. 
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Ideelle rettigheter

• Åndsverkloven § 5

• Rett til navngivelse

– Etter god skikk

• Respektretten

– Vern mot krenkende bruk

• Personlige rettigheter

– Kan ikke overdras

• Klassikervernet

– Åndsverkloven § 108

Sinnataggen av 
Gustav Vigeland,

Foto: Karl Harstad

 

I åndsverkloven § 5 finner vi 
nedfellingen av de ideelle 
rettighetene i opphavsretten. Etter 
denne bestemmelsens første ledd har 
en opphaver rett til å bli navngitt 
"som god skikk tilsier". Vilkåret om 
god skikk peker på at navngivelse skal 
finne sted på en praktisk og god måte, 
avhengig av verkstype. På radio må 
gjerne opphaver leses opp, mens på 
galleri holder det med en liten 
tekstplakat. Jeg har sett at 
det foreligger en misoppfatning på 
nett om at så lenge man navngir 
opphaveren så trengs det ikke 
tillatelse for å bruke verket. Dette er 
ikke korrekt. Ved utnyttelse av et 
annet åndsverk så kreves det både 
hjemmel for bruk, samt navngivelse 
etter god skikk.  
 
Etter andre ledd skal ikke verket 
endres eller tilgjengeliggjøres på en 
måte som er krenkende for 
opphaveren eller verkets anseelse 
eller egenart. Dette kalles 
respektretten og tillater at 
opphaveren motsetter seg den 
krenkende bruken.  
 
En ting som er viktig å merke seg er at 
de ideelle rettighetene er personlige 
rettigheter og kan ikke overdras til 
andre. Selv om det er noen andre 



som forvalter ens åndsverk har man 
fortsatt krav til å bli navngitt.   
 
I åndsverkloven § 108 finner vi det 
som kalles klassikervernet. Denne 
bestemmelsen sier at man har rett til 
å bli navngitt etter god skikk selv etter 
at vernetiden har løpt ut. Den legger 
også ned et forbud mot 
tilgjengeliggjøring verket på krenkend
e måte også i forhold til "allmenne 
kulturinteresser", ikke bare opphaver 
og verkets anseelse eller egenart.  
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Hvor lenge opphavsretten 

beskytter

Vernetid

 

Nå skal vi prate litt om hvor lenge 
opphavsretten beskytter, altså 
vernetiden for åndsverk.  
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Vernetid åndsverk

• Åndsverkloven § 11:
– 70 år etter utløpet av 

opphavers dødsår
• Opphaver død i 1950
• Vernetid 1951-2020
• Falt i det fri 1. januar 

2021

• Flere opphavere
– Lengstlevendes dødsår

• Anonyme åndsverk, § 12
– Tidspunktet for 

offentliggjøring

• Arv, § 75

 

Etter åndsverkloven § 11 er verket 
opphavsrettslig vernet i opphaverens 
levetid samt 70 år etter utløpet av 
opphaverens dødsår. Dette kan virke 
litt småkomplisert derfor har jeg satt 
opp dette eksempelet. En opphaver 
døde i 1950. Vernetiden til verkene 
gjald da fra 1. januar 1951 til og med 
31. desember 2020 og falt følgelig i 
det fri 1. januar 2021.  
 
Når det er flere opphavere til et verk, 
altså vi har å gjøre med et fellesverk, 
så regner man vernetiden fra 
lengstlevende dødsår.  
 
I noen tilfeller er opphaveren til et 
åndsverk anonym. Da regner man 



vernetiden på 70 år fra tidspunktet 
for offentliggjøringen. Hvis 
opphaveren senere så skulle bli 
identifisert, gjelder vernetidsreglene i 
§ 11.  
 
Når en opphaver dør er det de 
generelle arverettsreglene som trer 
inn for å avgjøre hvem som skal 
forvalte verkene i vernetiden, med 
mindre de allerede er overdratt til 
noen andre, se åndsverkloven § 75  
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Vernetid nærstående rettigheter

• Utøvende kunstnere, 
produsenter, 
kringkastingsforetak:
– 50 år fra fremføring, 

innspilling, sending

• Databaser:
– 15 år fra skapelse

• Fotografisk bilde:
– 15 år etter dødsår, 

minst 50 år 
fra fotograferingen

• Retten til eget bilde:
– 15 år etter dødsår

 

Som jeg tidligere nevnte vil 
vernetiden for nærstående rettigheter 
være mindre omfattende og ha 
kortere vernetid enn åndsverkene.  
 
For utøvende kunstnere, produsenter 
og kringkastingsforetak vil vernetiden 
gjelde i 50 år regnet fra fremføringen, 
innspillingen eller sendingen 
 
Databaser er bare vernet i 15 år fra de 
ble skapt. 
 
Fotografiske bilder vil være vernet i 15 
år etter fotografens dødsår, men 
minst 50 år fra da bildet ble tatt.  
 
Retten til eget bilde gjelder i 15 år 
etter dødsåret til den avbildede. Her 
går faktisk åndsverkloven lenger enn 
personvernlovgivingen som kun 
gjelder i ens levetid.  
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Hvordan opphavsretten 

avgrenses

Unntak

 

Så langt har vi snakket mye om hvilke 
rettigheter opphaveren har til sitt 
åndsverk og hvordan han eller hun 
kan begrense andres utnyttelse av 
dette verket. i prinsippet snakker vi 
ha om et slags "markedsmessig 
monopol" på åndsverket. Det kan gå 
på bekostning av samfunnsmessige 
behov om tilgang til og utnyttelse av 
verket. Lovgiver har derfor gitt noen 
bestemmelser som vil avgrense 
opphaverens eneretter. De skal vi nå 
gå igjennom.  
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Begrensning av opphavsretten

• Fribruksregler

– Bruk innen nærmere 
bestemte rammer

• Tvangslisens

– Rett til bruk mot vederlag

• Avtalelisens

– Avtale med representativ
rettighetsorganisasjon

• Vederlagsordninger

– Statlige ordninger

• Avtale med rettighetshaver

 

I loven finner vi tre kategorier av 
avgrensningsbestemmelser. Dette er 
fribruksbestemmelser, tvangslisenser 
og avtalelisenser. 
Fribruksbestemmelser er 
bestemmelser som tillater bruk av 
åndsverket innenfor nærmere 
bestemte rammer. Har kan nevnes 
sitatretten, retten til fri bruk ved 
undervisning og ungdomsstevner. Vi 
skal se nærmere på aktuelle 
fribruksbestemmelser ved digital 
formidling i biblioteksektoren i DEL 3. 
Da skal vi prøve å konkretisere litt av 
rekkevidden i bestemmelsene.  
 
Tvangslisenser er lovhjemler som gir 
rett til bruk av åndsverk mot vederlag. 
Det vil si at opphaveren ikke kan 
neste for bruk, men har krav på å få 
betalt for bruk. Avtalelisens er 
kollektive avtaler med representativ 
rettighetsorganisasjon som også da vil 
omfatte rettighetshavere som ikke er 
medlem av organisasjonen. Bokhylla-
avtalen som gir Nasjonalbiblioteket 
rett til å publisere trykte verker fram 
til år 2000 på sine nettsider er en slik 
avtale. Logikken er at når man inngår 
en avtale med en organisasjon som 
representerer et stort antall 
opphavere innen en kategori, så vil 



ikke øvrige rettighetshaverne ha noe 
særlige innsigelser mot denne 
kollektive avtalen  
 
Andre måter å begrense 
opphavsretten på er gjennom 
vederlagsordninger. Her betaler 
staten vederlag mot at man får rett til 
bruk. Ellers kan man lage avtaler 
direkte med rettighetshaveren, enten 
om konkret bruk eller om overføring 
av rettigheter som vil kunne avgrense 
opphavers rettigheter.  
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Utgitt eller offentliggjort

• Åndsverkloven § 10
• Offentliggjort:

– Lovlig "gjort tilgjengelig 
for allmenheten"

• Utgitt:
– "rimelig antall 

eksemplarer"
– "samtykke av opphaver"
– "brakt i handelen eller 

på annen måte er spredt 
blant allmenheten"

– "gjort tilgjengelig for 
allmenheten på internett"

 

Det er flere av unntakene i 
åndsverkloven som krever at et verk 
enten er utgitt eller på annen måte 
offentliggjort. Jeg skal derfor dra dere 
igjennom hva loven sier om disse 
begrepene. 
 
Det er åndsverkloven § 10 som 
regulerer dette. Det følger av første 
ledd i denne bestemmelsen at et verk 
er offentliggjort når det er lovlig 
"gjort tilgjengelig for allmenheten". 
Som hovedregel vil dette være tilfellet 
når tilgjengeliggjøringen er gjort med 
opphavers samtykke, men det kan 
tenkes andre tilfeller også, som etter 
konsumpsjonsreglene vi snart skal 
snakke litt mer om. 
 
Etter § 10 andre ledd vil et verk være 
utgitt når "et rimelig antall 
eksemplarer" er "med samtykke fra 
opphaver" er "brakt i handelen eller 
på annen måte spredt blant 
allmenheten. Andre setning sier også 
at et verk er utgitt når det, med 
samtykke fra opphaver er gjort 
tilgjengelig på allmenheten på 
internett eller lignende. Hva som 
ansees som et "rimelig antall 
eksemplarer" vil varere etter hva slags 
verk det er tale om.  
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Ervervsmessig bruk/ervervsøyemed

• Ervervsmessig bruk
– Økonomisk overskudd

– Omfatter ikke 
• Selvkost

• Symbolsk betaling

• Bruk i ervervsøyemed
– Kommersiell bruk

– Kan omfatte 
gratistjenester

 

I noen tilfeller vil opphavsretten 
begrenses mot ervervsmessig bruk 
eller bruk i ervervsøyemed. Vi skal nå 
se på hva disse to utrykkene betyr og 
hva som skiller dem fra hverandre.  
 
 Ervervsmessig bruk er når man har 
som formål å generere økonomisk 
overskudd som følge av utnyttelsen 
av åndsverket. Hvis man for eksempel 
selger adgang til eller kopier av verket 
vil dette være en ervervsmessig 
utnyttelse av verket. Tilfellene der 
man utnytter verket til selvkost, (altså 
at man ikke sitter igjen med et 
økonomisk overskudd som følge av 
utnyttelsen) eller mottar en symbolsk 
sum vil derfor ikke være omfattet av 
begrepet ettersom man ikke hadde 
økonomisk overskudd som motiv bak 
utnyttelsen.  
 
Bruk i ervervsøyemed strekker seg litt 
lenger enn ervervsmessig bruk. Dette 
begrepet omfatter alle former for 
kommersiell bruk der man enten 
direkte eller indirekte vil mota en 
eller annen form for vederlag. Også 
gratistjenester kan være omfattet her, 
hvis det foreligger et 
bakenforliggende økonomisk motiv 
som vil kunne gjøres gjeldende på et 
senere tidspunkt.  
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Konsumpsjonsretten

• Spredningsretten, § 27

– Eksemplarer som 
"solgt eller på 
annen måte 
overdratt"

• Visningsretten, § 28

– Eksemplarer som er 
"utgitt" eller 
"overdratt"

Nasjonalbibliotekets 
permanentutstilling, Opplyst

 

Nå skal vi snakke litt om 
konsumpsjonsretten som følger av 
åndsverkloven §§ 27 og 28. Begrepet 
konsumpsjon er en metafor på at 
eneretten til visning eller spredning til 
"spist opp" (konsumert" ved første 
visning/spredning. Man antar at 
rettighetshaver har blitt tilstrekkelig 
kompensert ved slik utnyttelse ved 
første omsetning.  
 
Åndsverkloven § 27 sier at et 
eksemplar av et verk som er "solgt 
eller på annen måte overdratt", med 
samtykke selvsagt, kan spres videre 
blant allmenheten. Vi husker fra 
gjennomgangen av eneretten at 
spredning vil blant annet omfatte 
salg, utleie og utlån. Du kan altså 
videreselge en bok du har kjøpt og 
lest ferdig. 
 
Åndsverkloven § 28 sier at når et verk 
er "utgitt" eller man har "overdratt" 
et eksemplar av et kunstverk eller 
fotografisk verk til en annen kan dette 
verket vises offentlig.  
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Privatkopiering

• Åndsverkloven § 26

– "ikke skjer i 
ervervsøyemed"

– "enkelte 
eksemplar av et 
offentliggjort verk"

– "fremstilles til 
privat bruk"

• Medienøytral

• Fremmed hjelp

 

Åndsverkloven inneholder også en 
bestemmelse som tillater kopiering til 
privat bruk. Den finnes i § 26 og sier 
at når det "ikke skjer i 
ervervsøyemed" kan "enkelte 
eksemplar av offentliggjort verk" 
"fremstilles til privat bruk". 
 
Her ser vi vilkåret om ervervsøyemed 
som vil omfatte kommersiell bruk av 
åndsverket. Kopiering foretatt av en 
person til egen yrkesmessig bruk vil 
være tillatt selv om dette indirekte 
kan være i ervervsøyemed. Det 
avgjørende her er selve 
kopieringshandlingen. Den må i seg 
selv ikke være utført i ervervsøyemed. 
En sanger kan for eksempel kopiere 
opp noter til egen øving, selv om hun 
på et senere tidspunkt kan ta seg 
betalt for å fremføre disse 
melodiene.  
 
Vilkåret om enkelt eksemplar tilsier at 
man ikke kan ta mange kopier av et 
verk. i utgangspunktet er det 
begrenset til et eller noen få 
eksemplarer, men dette må vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. i norsk 
rett er man for eksempel skeptisk til 
om det er lovlig å kopiere opp hele 
bøker, men noen sier går fint.  
 
Norsk rett legger til grunn at "privat 
bruk" må forstås som bruk innenfor 
den private sfæren. Denne sfæren vil 
omfatte venner og familie, men også 
andre lukkede kretser der det 
foreligger en personlig tilknytning 
mellom medlemmene, for eksempel 
innad i foreninger eller idrettslag. 
 
Det er viktig å merke seg at denne 
bestemmelsen er gjort medienøytral 
så den omfatter alle former for 
kopiering enten det er gjort for hånd 



eller ved hjelp av digitale 
hjelpemidler.   
 
Videre er det klart at loven tillater 
fremmed hjelp. Det vil si at 
institusjoner lovlig kan hjelpe en 
bruker med å ta kopier til privat bruk 
så lenge det er brukeren som initierer 
kopieringen. Dette gjelder også når 
brukeren benytter institusjonens 
utstyr til kopiering.  
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Struktur 

DEL 1

DEL 2

DEL 3

DEL 4

- Generell innføring i opphavsretten

- Hva er digital formidling

- Grensedragning privat/offentlig bruk

- Typetilfeller fra biblioteksektoren

- Aktuelle fribrukshjemler

- Rettighetsklarering

 

Da er vi ved veis ende for denne 
delen. Jeg vil takke for 
oppmerksomheten og oppfordre dere 
om å gå videre til neste video.  
 
 

 


