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Formålet med denne veiledningen er å gi en over-
sikt over de viktigste prinsippene i opphavsretten, 
samt å besvare de vanligste spørsmål knyttet til 
bruk av åndsverk og andre arbeid i arkiv-, biblio-
tek- og museumssektoren.

 Opphavsretten blir regnet som et relativt van-
skelig og uoversiktlig fagområde. I tillegg til ånds-
verkloven og forskriftene til denne loven, regule-
res bruken av vernede verk i stor grad av avtaler 
med rettighetshaverne. Dette kan enkelte ganger 
skape usikkerhet hos brukeren med hensyn til 
hva som er lov og ikke lov. Derfor er de ulike 
rettgrunnlagene for bruk av vernede verk i lov, 
forskrift og avtale behandlet atskilt i ulike kapit-
ler. Hensikten er å vise at der lov og forskrift ikke 
gir institusjonen hjemmel for den typen bruk av 
vernede verk som institusjonen ønsker, må denne 
bruken avtales konkret med rettighetshaverne. 
Arkiv, bibliotek og museum har behov for å bruke 
digital teknologi for å utføre sine samfunnsopp-
drag på en god og hensiktsmessig måte. Det er 
nettopp i forhold til den digitale bruk av åndsverk 
at avtaler er særlig aktuelt.

Det er gjennomført til dels store endringer i 
åndsverkloven og forskriftene til åndsverkloven 
de siste par årene. I 2001 vedtok EU et direktiv 
som regulerte opphavsrettigheter og nærstå-
ende rettigheter i informasjonssamfunnet. Dette 
direktivet ble implementert i norsk rett gjen-
nom endringene i åndsverkloven som trådte i 
kraft 1. juli 2005, samt endringer i forskriften til 
åndsverkloven som trådte i kraft 1. januar 2008. 
Veiledningen legger spesielt vekt på å gi en utfør-
lig behandling av de nye reglene i forskriften til 
åndsverkloven som gjelder kopiering og digital 
tilgjengeliggjøring av materiale i arkiv, bibliotek 
og museum.

Charlotte Børde og Vebjørn Søndersrød har til 
sammen arbeidet i over ni år i Nasjonalbiblioteket 
og har i denne tiden spesialisert seg i de opphavs-
rettslige problemstillinger som gjelder for abm-
sektoren. Veiledningen er således utarbeidet på 
bakgrunn av spørsmål og erfaringer fra sektoren. 
Veiledningen gir en generell gjennomgang av de 
bestemmelsene i åndsverkloven som er relevante 
for arkiv, bibliotek og museum, samtidig er en 

Forord
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del punkter skrevet såpass detaljert at de også gir 
konkrete svar på ulike praktiske problemstillinger 
som de enkelte institusjoner står overfor i sin dag-
lige virksomhet.

Veiledningen er blitt til i et samarbeid mellom 
Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling og er også 
tilgjengelig elektronisk på de to institusjoners 
hjemmesider. Vi vil takke forfatterne for godt 
utført arbeid og vil samtidig takke for godt sam-
arbeid om publikasjonen.

Vi håper at veiledningen vil bli til nytte for alle 
som jobber i ABM-sektoren. 

vigdis moe skarstein
Nasjonalbibliotekar
  
leikny Haga indergaard
direktør, ABM-utvikling
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Generelt om
oPPhavsrett

1.1 Hensyn bak loven
Med opphavsrett menes den tidsbegrensede 
retten som forfattere, komponister, skapende 
kunstnere og andre opphavsmenn har til å råde 
over sine verk.1 Denne definisjonen er hentet fra 
forarbeidene til den viktigste norske loven på 
opphavsrettens område, nemlig lov om opphavs-
rett til åndsverk av 12. mai 1961 (åndsverkloven). 
Denne veiledningen tar opp de bestemmelsene i 
åndsverkloven, samt tilhørende bestemmelser i 
forskrift til åndsverkloven, som er av betydning 
for arkiv, bibliotek og museum. I tillegg gir den en 
oversikt over noen viktige avtaletyper om bruk av 
vernede verk i arkiv, bibliotek og museum.

Selv om mennesker har skapt åndsverk til alle 
tider, er rettsreglene om beskyttelse og bruk av 
slike verk av relativt ny dato. Opphavsretten slik 
den fremstår i dag, har vokst frem dels som følge 
av teknologiske nyvinninger (boktrykkerkunsten, 

1 Ot.prp nr. 15 (1994-95) s. 7.

film- og lydopptaksteknologien, fotokopierings-
maskinen, Internett m.m.), dels som følge av 
behovet for markedsregulering og dels som følge 
av en naturrettslig tankegang – tanken om å verne 
selve den skapende innsats.2 

Det første skritt i retning av opphavsrettslov-
givning i Norge ble tatt med den dansk-norske 
forordning av 7. januar 1741 som regulerte for-
lagsrettslige spørsmål. Forordningen vernet først 
og fremst boktrykkerne, men den kom likevel til 
å innebære en viss beskyttelse av opphavsmenne-
ne.3 Fra en lovgivning som især ivaretok hensynet 
til markedsregulering, gikk rettsutviklingen etter 
hvert i retning av et sterkere vern av opphavsman-
nens interesser.

Vernet av opphavsmannens interesser kan sies 
å være forankret i alminnelige rettferdighetsbe-
traktninger: Den som har skapt et verk, bør også 

2 Wagle og Ødegaard: Opphavsrett i en digital verden, Oslo 1997 
s. 40.

3 Innst. O. XI (1960-61) s. 1.

1
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høste fruktene av sitt arbeid. Opphavsretten gjør 
det mulig for opphavsmannen å ha kontroll med 
og kreve vederlag for bruk av verk og andre arbei-
der. Dette økonomiske incentivet antas å bidra til 
økt åndsverkproduksjon i samfunnet. Opphavs-
retten kan videre sees på som en investeringsfor-
utsetning: Opphavsrettighetene gir en viss garanti 
for den økonomiske risiko opphavsmannen ofte 
må ta for å skape et verk.

Samtidig skal åndsverkloven også sikre sam-
funnets behov for å få tilgang til de verk som 
blir skapt. Dette er viktig av hensyn til forskning 
og undervisning, offentlig debatt, kunnskap og 
demokrati, samt hensynet til videre kulturell og 
vitenskapelig produksjon. Nye åndsverk skapes 
ikke i et kulturelt vakuum. 

Opphavsmannens rettigheter må etter dette 
avbalanseres mot samfunnsmessige hensyn. 
Denne interesseravveining gjenspeiles i åndsverk-
lovens oppbygning. Bestemmelsene som sikrer 
allmennhetens tilgang, er likeverdige med opp-
havsmannens rettigheter, selv om de er begrunnet 
ut fra forskjellige hensyn.4

1.2 Vilkår for vern etter åndsverkloven.  
Hva er et åndsverk?

For å være et åndsverk i åndsverklovens forstand, 
må tre vilkår være oppfylt. 

For det første må det dreie seg om et verk på 
det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske 
området. Åndsverklovens § 1 lister opp en rekke 
eksempler på verk innenfor disse områdene, 
slik som skrifter av alle slag, muntlige foredrag, 
musikkverk, filmverk, malerier, bygningskunst, 

4 Innst. O. XI (1960-61) s. 2.

kart, kunsthåndverk, datamaskinprogrammer 
m.m. Listen er ikke uttømmende.

For det andre må verket ha «verkshøyde». Det 
betyr at verket må være resultat av en individuell 
og skapende innsats. Opphavsmannen må altså 
ha satt et visst personlig særpreg på verket som 
gjør at det klart atskiller seg fra andre lignende 
typer verk. Det stilles altså et visst krav til origi-
nalitet. Derimot stilles ingen krav til kvalitet eller 
estetikk. Det noen vil mene er stygge, simple eller 
vulgære verk, kan også være åndsverk. 

For de fleste typer verk, slik som litterære verk, 
musikkverk og kunstverk, vil terskelen for hva 
som regnes for et åndsverk være relativ lav. Dette 
fordi rammene for den kreative utformingen er så 
uendelig stor. Derimot kan det være vanskeligere 
å få konstatert verkshøyde for utformingen av 
en kjøkkenstol eller tilsvarende bruksgjenstand. 
Resultatet av et dyktig utført håndverk utgjør ikke 
i seg selv et åndsverk. 

Åndsverk må være menneskeskapt. Det ryktes 
at en ape i en dyrepark nær Borås var en dreven 
maler, men hans produksjon fikk likevel ikke noe 
vern etter åndsverkloven. Både barn og umyndige 
voksne kan skape åndsverk i opphavsrettens for-
stand. Derimot er det klart at en juridisk person 
(organisasjon, stiftelse, aksjeselskap og lignende) 
ikke kan skape verk.5

For det tredje må verket ha kommet til uttrykk 
på en slik måte at det kan oppleves av andre. Opp-
havsretten beskytter ikke ideer, prinsipper eller 
lignende, kun den konkrete utforming av verket.6 

5 Derimot kan juridiske personer i juridisk forstand skape nær-
stående rettigheter, jfr. åndsverkloven kapittel 5 og databaser.

6 Koktvedgaard, Mogens: Lærebog i immaterialret, 5. utg., 
København 1999.
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En slik konkret utforming omfatter ikke bare 
åndsverk i form av et håndfast eksemplar, slik som 
tekst på et papir, farge på et lerret, lyd- og film-
opptak, men også muntlige fordrag eller musikal-
ske improvisasjoner fremført for andre.

Et åndsverk har beskyttelse etter åndsverkloven  
idet verket er skapt. Det kreves ingen særskilt 
registrering eller påføring av copyright-merke på 
verket.7 Slik merking har derfor ingen betydning 
for vern etter åndsverkloven. Imidlertid kan mer-
ket tjene som en påminnelse for brukeren om at 
det er knyttet rettigheter til verket.

1.3 Hvem har opphavsrett?
Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til 
verket.8 Opphavsretten oppstår altså i utgangs-
punktet hos det mennesket som har skapt verket. 

Det er ikke uvanlig at flere mennesker samar-
beider om å skape et verk. Er det to eller flere opp-
havsmenn til et åndsverk uten at de enkelte ytelser 
kan skilles ut som særskilte verk, erverver de 
opphavsrett til verket i fellesskap.9 Slike verk kalles 
gjerne fellesverk eller «udelelige samarbeidsverk». 
Et klassisk eksempel på fellesverk er «Brudeferden 
i Hardanger» av Tidemann og Gude.

Ved å sammenstille flere selvstendige åndsverk 
eller deler av åndsverk kan den som sammenstiller 
verkene få opphavsrett til selve sammenstillin-
gen.10 Slike verk kalles samleverk. Forutsetningen 
er at det ligger en skapende innsats bak selve 

7 Tidligere var det et krav i USA at åndsverk skulle registreres og 
bli utstyrt med copyright-merke. Dette bortfalt da USA tiltrådte 
Bernkonvensjonen i 1988. Men fremdeles er det mulig å regis-
trere verk i US Copyright Office.

8 Åvl. § 1.
9 Se åndsverkloven. § 6.
10 Se åndsverkloven. § 5.

sammenstillingen, slik at samleverket i seg selv er 
et nytt åndsverk. Eksempler på samleverk er anto-
logier, sangbøker, diktsamlinger. Opphavsretten til 
de enkelte åndsverk i samleverket forblir hos den 
enkelte opphavsmann dersom annet ikke er avtalt. 

Dersom selve sammenstillingen ikke anses som 
et nytt åndsverk, kalles det gjerne for et sammensatt 
verk. En bok som består av tekst og illustrasjoner 
som er utført av to forskjellige personer, vil ofte være 
et sammensatt verk. Bidragsyterne til det sammen-
satte verket kan bare råde over sitt åndsverk. For å 
utnytte hele det sammensatte verket må den enkelte 
bidragsyter inngå avtale med de andre om dette. 

En bearbeidelse av en annens åndsverk kan 
resultere i at et nytt åndsverk blir skapt. Bearbeide-
ren har da opphavsrett til det nye verket, se ånds-
verkloven § 4. Forutsetningen er at det har opp-
stått et nytt og selvstendig åndsverk, slik at det nye 
verket ikke fremstår som et plagiat eller en annen 
form for ulovlig kopi. Grensen mellom hva som 
regnes som lovlig bearbeidelse og hva som anses 
som ulovlig plagiat, kan være vanskelig å trekke.

Åndsverkloven § 4 annet ledd inneholder en 
spesialbestemmelse for oversettelser og tilsvarende 
kunstneriske eller litterære bearbeidelser av andres 
verk (for eksempel filmatisering av romaner). 
Denne bestemmelsen gir bearbeideren enerett til 
det nye, bearbeidede åndsverket. Men i og med at 
bearbeidelsen i slike tilfeller ligger så tett opptil det 
opprinnelige verket,11 må han ha samtykke fra den 
opprinnelige opphavsmannen for å gjøre bearbei-
delsen tilgjengelig for allmennheten. 

Opphavsmannen kan, ved avtale, helt eller 

11 Norsk Lovkommentar til Åndsverkloven på www.rettsdata.no, 
Note 6 av Magnus Stray Vyrje.
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delvis overdra sin rett til å råde over verket til tred-
jemann.12 En forlagsavtale er typisk eksempel på 
overdragelse av opphavsrettigheter. Det samme er 
plateselskapenes avtaler med ulike artister, kompo-
nister og tekstforfattere. 

Åndsverkloven oppstiller en særskilt regel om 
overgang av rettigheter i ansettelsesforhold i for-
bindelse med produksjonen av datamaskinpro-
gram.13 Denne bestemmelsen er et klart unntak fra 
hovedregelen om at overgang av rettigheter i anset-
telsesforhold må avtales særskilt i selve ansettelses-
kontrakten eller annen kontrakt mellom partene.14 

Opphavsrettighetene kan videre bli overført til 
andre ved arv, skifte eller konkurs. 

Dette betyr at et verk kan ha mange rettighets-
havere. I slike tilfeller kan det være vanskelig å 
kartlegge rettighetsforholdet, noe som igjen kan 
skape problemer for den som skal innhente til-
latelse til bruk av verket.15 

1.4 Offentlige dokumenter er uten vern
Det fremgår av åndsverklovens § 9 at lover, 
forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av 
offentlig myndighet er uten vern etter åndsverk-
loven. Det samme gjelder forslag, utredninger 
og andre uttalelser som gjelder offentlig myndig-
hetsutøvelse og er avgitt av offentlig myndighet, 
offentlig oppnevnt råd eller utvalg eller utgitt av 
det offentlige.

Bakgrunnen for denne bestemmelsen er 
ønsket om at slike offentlige dokumenter fritt 
skal kunne spres blant allmennheten uten noen 

12 Se åndsverkloven. § 39.
13 Se åndsverkloven. § 39g.
14 Se punkt 8.6 om opphavsrett i ansettelsesforhold.
15 Se nærmere om klarering av rettigheter under punkt 8.7.  

opphavsrettslige hindringer.16 På den måten kan 
borgerne følge med på hva staten driver med og 
ha grunnlag for å kritisere myndighetsutøvelsen. 
Offentlige dokumenter er dessuten produsert på 
grunnlag av borgernes skattepenger, og det er da 
rimelig at de skal kunne bruke dem fritt og gratis. 

Dokumenter som typisk faller inn under 
bestemmelsen, er proposisjoner og innstillinger 
som inngår i det offentliges beslutningsgrunnlag 
i lovsaker. Andre eksempler er departementenes 
offentlige utredninger, kommunenes regulerings-
planer, rapporter fra institusjoner som er gitt i opp-
drag å foreta utredning som grunnlag for offentlig 
beslutning,17 samt domstolenes avgjørelser.

Begrepet offentlig myndighet må forstås vidt18 
og omfatter forvaltningen, både sentralt og kom-
munalt, Stortinget og andre organer som har til 
oppgave å avgi uttalelser om offentlig myndig-
hetsutøvelse, slik som kommunestyret, skole-
styret, likningsetaten, fylkesadministrasjonen, 
departementene, samt Sivilombudsmannen, Like-
stillingsombudet og lignende organer.19 Videre 
omfattes dokumenter fra private institusjoner 
som har tillatelse til å utøve offentlig myndighet, 
for eksempel Veritas og en del fiskeriorganisa-
sjoner, når disse utøver offentlig myndighet.20 
Like ledes er offisielle oversettelser av slike tekster 
uten vern etter åndsverkloven.

16 Norsk Lovkommentar til Åndsverkloven på www.rettsdata.
no, note 11 av Magnus Stray Vyrje og Rognstad, Ole-Andreas: 
Fragmenter til en lærebok i opphavsrett, Oslo 2004, s. 45, samt 
forarbeid til åndsverkloven av 1930 (Innst. 1925 s. 30).

17 Norsk Lovkommentar til Åndsverkloven på www.rettsdata.no, 
note 11 av Magnus Stray Vyrje

18 Ot.prp. nr. 15 (1994-95) s. 109.
19 Mauritzen, Ingrid: En opphavsrettslig veiledning for bibliotek, 

Oslo 2000.
20 Ot.prp. nr. 15 (1994-95) s. 109.
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Åndsverk som ikke er produsert særskilt til 
bruk i offentlig dokument, og som det siteres fra 
eller som gjengis i særskilt vedlegg, omfattes ikke 
av unntaksbestemmelsen i åndsverkloven § 9. Hel-
ler ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk omfat-
tes av åndsverklovens § 9. Unntaket for disse tre 
verkstypene er begrunnet med at vernet for ideelle 
interesser har større praktisk betydning enn ved 
sakprosa, og at de enkelte verk gjerne har større 
økonomisk betydning for opphavsmannen.21

Offentlige dokumenter som er uten vern etter 
åndsverklovens § 9, kan fritt kopieres og tilgjen-
geliggjøres for allmennheten uten samtykke fra 
opphavsmannen. 

1.5 Skille mellom opphavsrett og 
eiendomsrett

Som nevnt ovenfor22 er det et vilkår for vern etter 
åndsverkloven at verket har fått en eller annen 
form for konkret utforming. Men det må skilles 
mellom opphavsrett til verket som sådan og eien-
domsrett til det konkrete, fysiske eksemplar. Opp-
havsretten gir den som har skapt verket, en ene-
rett til å råde over verket som sådant på bestemte 
måter. Eiendomsretten til et eksemplar av verket 
gir kun rett til å råde over det konkrete eksempla-
ret. Når man kjøper en bok, får man således kun 
eiendomsrett til det kjøpte eksemplaret av boken. 
Opphavsretten forblir hos opphavsmannen.

Arkiv, bibliotek og museum sitter med store 
samlinger av åndsverk hvor de har eiendoms-
rett til det fysiske eksemplar, men som de nor-
malt ikke har opphavsretten til. Formidling og 

21 Rognstad, Ole-Andreas: Fragmenter til en lærebok i opphavs-
rett, Oslo 2004, s.44, samt NOU 1988:22 s. 100.

22 Se punkt 1.2.

eventuell kopiering ev vernede verk må derfor 
skje innenfor rammen av det åndsverkloven til-
later eller på grunnlag av avtale. Eierposisjonen 
gir likevel en viss råderett, for eksempel kan insti-
tusjonen selv bestemme hvorvidt et gammelt og 
sjeldent eksemplar av et verk skal kunne lånes ut 
eller tillates fotografert eller reprodusert.

1.6 Hva innbærer opphavsretten? 
Opphavsmannens økonomiske og ideelle 
enerettigheter

Åndsverkloven § 2 gir, innenfor de rammene 
loven setter, opphavsmannen enerett til å råde 
over åndsverket ved å fremstille eksemplar av ver-
ket og gjøre verket tilgjengelig for allmennheten.23

Eneretten gir opphavsmannen en eksklusiv 
utnyttelsesrett i forhold til sitt verk. Disse rettig-
hetene kalles gjerne for de økonomiske rettighe-
tene, fordi det er disse rettighetene som skal sikre 
opphavsmannen et økonomisk utkomme av sitt 
verk. Med fremstilling av eksemplar menes alle 
former for kopiering av verket i analog eller digi-
tal form, samt overføring av verket til alle typer 
innretninger som kan gjengi verket. 

Opphavsmannen har også et vern mot at verket 
endres. Derimot har opphavsmannen ikke vern 
mot at andre bearbeider verket, slik at et nytt og 
selvstendig åndsverk oppstår. 

Med tilgjengeliggjøring for allmennheten 
menes alle former for:

spredning av verket ved salg, utlån eller utleie •	
til allmennheten,
offentlig visning av fysiske eksemplar av verket •	
eller

23 Se åndsverkloven § 2.
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offentlig fremføring av verket, herunder kring-•	
kasting eller annen overføring ev verket i nett-
verk, samt fremføring ved hjelp av avspiller-
apparat foran publikum.

Med begrepet «offentlig tilgjengeliggjøring» 
menes en tilgjengeliggjøring utenfor det private 
område, altså utenfor familie- og vennekretsen. 
Grensen mellom en offentlig og en privat tilgjen-
geliggjøring beror på en konkret vurdering i det 
enkelte tilfelle og må ved en tvist til syvende og 
sist fastsettes av domstolene.

Opphavsmannens enerett til å råde over verket 
betyr at brukeren må be opphavsmannen om til-
latelse til å utnytte verket i den grad det ikke fin-
nes låneregler24 i åndsverkloven som dekker den 
aktuelle bruk. 

Opphavsretten verner ikke bare opphavsman-
nens økonomiske interesser. Vernet omfatter også 
de ideelle eller «moralske» rettigheter i verket 
(«droit moral»).25 Disse rettighetene omfatter ret-
ten til å bli navngitt og retten til respekt for opp-
havsmannen og verket. 

Navngivelsesretten innebærer at opphavsman-
nen navngis i henhold til god skikk på eksemplar 
av verket og i forbindelse med annen formidling 
av verket. Arkiv, bibliotek og museum som er 
profesjonelle formidlere av verk, bør være spesielt 
nøye med navngivelsesretten i sin løpende virk-
somhet. 

Respektretten innbærer at det ikke er lov å 
endre eller gjøre verket tilgjengelig på en måte 
eller i en sammenheng som er krenkende for 

24 Se punkt 1.7.
25 Se åndsverkloven § 3.

opphavsmannens anseelse eller verkets anseelse 
eller egenart. 

Opphavsmannens ideelle rettigheter er person-
lige og kan derfor ikke overdras.26 De ideelle rettig-
hetene er, i motsetning til de økonomiske rettig-
hetene, ikke begrenset av reglene om vernetid. De 
ideelle rettighetene må derfor respekteres til evig 
tid. 

1.7 Lånereglene – Avgrensing av 
opphavsmannens enerett 

I prinsippet omfatter opphavsmannens eneret-
tigheter enhver form for utnyttelse av verket i 
det offentlige rom. Opphavsmannen har altså 
i utgangspunktet fått et slags «markedsmessig 
monopol». Men en slik altoppslukende enerett 
harmonerer dårlig med de behov som samfun-
net rettmessig har for å få tilgang til verket. Der-
for avgrenses opphavsmannens enerettigheter i 
åndsverkloven gjennom ulike bestemmelser om 
fri bruk av åndsverk og andre lovbestemte regler 
som gir allmennheten tilgang til verket. Disse 
bestemmelsene i åndsverkloven kalles gjerne med 
et felles ord for «lånereglene». I tillegg avgrenser 
også reglene om vernetid opphavsmannens ene-
rettigheter.

Åndsverklovens låneregler er avgjørende for 
den virksomhet som drives i arkiv, bibliotek og 
museum. Det er disse reglene som ligger til grunn 
for eksemplarfremstilling, utlån, visning og frem-
føring av verk i disse institusjonene.27 

Det er tre typer låneregler som begrenser 

26 Norsk Lovkommentar til Åndsverkloven på www.rettsdata.no, 
note 5 av Magnus Stray Vyrje.

27 I tillegg kommer den utnyttelsen og bruken som er basert på 
avtaler, se nærmere om dette nedenfor under kapittel 8.



på rEtt hyllE mEd åndsvErklovEn14

opphavsmannens enerett etter åndsverkloven 
§ 2. Det er bestemmelsene om fri bruk av verk, 
tvangslisens og avtalelisens.

Bestemmelsene om fri bruk innebærer at bru-
keren kan utnytte verket innenfor bestemmelsens 
rammer uten å spørre opphavsmannen om til-
latelse og uten å betale vederlag. Viktige fribruks-
bestemmelser for arkiv, bibliotek og museum 
er åndsverklovens § 19 om utlån av eksemplar 
av åndsverk, åndsverklovens § 20 om visning av 
eksemplar av verk, åndsverklovens  
§ 16 med forskrifter om retten til eksemplarfrem-
stilling og offentlig fremføring i arkiv, bibliotek 
og museum, åndsverklovens § 22 om retten til å 
sitere, åndsverklovens § 23 om retten til å gjengi 
kunstverk og fotografiske verk/bilder og ånds-
verklovens § 24 om avbilding i katalog og medde-
lelse om utstilling.

Bestemmelsene om tvangslisens innebærer en 
lovbestemt rett for brukeren til å utnytte verket 
til særskilte formål mot å betale vederlag til opp-
havsmannen. En tvangslisens medfører altså at 
opphavsmannen ikke kan motsette seg den bruk 
loven skisserer, men han har krav på vederlag. Et 
eksempel på tvangslisens er bruk av fotografiske 
verk i vitenskapelige fremstillinger av allmenn-
opplysende karakter, se åndsverklovens § 23 annet 
ledd,28 og offentlig fremføring av lydopptak i 
åndsverklovens § 45 b.29

En avtalelisens er en lovbasert, kollektiv avtale 
om bruk av åndsverk. Denne inngås mellom en 
organisasjon godkjent av Kultur- og kirkedepar-
tementet, som representerer en vesentlig del av 

28 Se nærmere om dette under punkt 5.2.
29 Se nærmere om dette under punkt 7.6.

rettighetshaverne (opphavsmennene), og en eller 
flere brukere. Partene kan forhandle enkeltheter 
innenfor lovens rammer. Den lovbestemte avtale-
lisensen medfører at avtalen gis en utvidet rekke-
vidde, slik at den også omfatter opphavsmenn 
som ikke er medlem av organisasjonen. Etter 
lovendringen i 2005 er det innført en avtalelisens 
for arkiv, bibliotek og museum i åndsverklovens § 
16 a. Dessuten finnes det en viktig avtalelisens for 
undervisningssektoren i åndsverklovens § 13 b).

De lovbaserte reglene om tvangslisens og avtale-
lisens må ikke forveksles med «vanlige» lisens-
avtaler. En lisensavtale er en frivillig avtale som 
inngås mellom opphavsmannen/rettighetshaver 
og en bruker eller brukergruppe. Opphavsman-
nen står her fritt til å avtale omfang og type bruk 
av verket, samt vederlagets størrelse. Lisensavta-
ler er mye brukt i bibliotek for å gi tilgang til elek-
troniske tidsskrifter og annet materiale som tilbys 
digitalt over nett.30

Det er viktig å være oppmerksom på at låne-
reglene kun gjelder for offentliggjorte eller utgitte 
verk31. Begrunnelsen for dette er å sikre at opp-
havsmannen har kontroll med den første offent-
liggjøring av verket og den etterfølgende økono-
miske utnyttelsen av verket. 

Arkiv, bibliotek og museum har både offentlig-
gjort og ikke offentliggjort materiale i sine sam-
linger. I punkt 5 drøftes nærmere håndteringen av 
ikke-offentliggjort materiale i abm-institusjonene.

30 Se nærmere om dette under punkt 8.3.
31 Se åndsverkloven § 8, samt punkt 6.2 nedenfor.
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1.8 Vernetidsreglene - Hvor lenge er et 
åndsverk vernet? 

Opphavsretten varer i opphavsmannens leve-
tid og 70 år etter utgangen av opphavsmannens 
dødsår.32 Selv om rettighetene er gått over til 
arbeidsgiver, forlag eller lignende gjelder 70-års-
fristen fra utgangen av dødsåret til den som har 
skapt verket. Det betyr at hvis opphavsmannen 
døde i 1912, må det legges til 70 år etter utløpet 
av 1912, slik at vernetiden for verket er utløpt fra 
og med 1. januar 1983. Det er ofte opphavsman-
nens livsarvinger som forvalter opphavsretten 
etter opphavsmannes død, men også andre kan 
ha fått overdratt opphavsretten ved testament 
eller avtale.

Når vernetiden er utløpt, sier man gjerne at ver-
ket er «falt i det fri». Det vil si at verket ikke lenger 
er beskyttet av åndsverklovens bestemmelser om 
økonomiske eneretter. Man kan da fritt kopiere 
verket og tilgjengeliggjøre det for allmennheten, 
såfremt opphavsmannen navngis og verket ikke 
utnyttes på en krenkende måte. 

Som nevnt ovenfor under punkt 1.3 kan det 
være flere rettighetshavere til et verk. Åndsverket 
kan bl.a. være skapt av flere i fellesskap, eller det 
kan være bearbeidet, slik at det oppstår ny opp-
havsrett på bearbeiderens hånd. 

Åndsverk som er fellesverk, er vernet i opp-
havsmennenes levetid og 70 år etter utløpet av 
dødsåret til lengstlevende opphavsmann.

Samleverk er vernet i sammenstillerens levetid 
og 70 år etter utløpet av hans dødsår. Dersom 
flere har vært sammen om å lage samleverket, 
varer vernet 70 år etter utløpet av dødsåret til 

32 Se åndsverkloven § 40.

lengstlevende. I tillegg må man også se på verne-
tiden til de enkelte åndsverk i sammenstillingen.

Selv om et originalverk er «falt i det fri», kan 
verket være oversatt eller bearbeidet såpass mye 
at man står overfor et nytt åndsverk. I slike til-
feller nyter bearbeidelsen vanlig opphavsretts-
lig vern, d.v.s. at det nye, bearbeidede verket er 
vernet i bearbeiderens levetid og 70 år etter hans 
dødsår. 

Nærstående rettigheter, slik som utøvende 
kunstneres rettigheter, produsentrettigheter, ret-
tigheter til fotografiske bilder og kataloger som 
ikke er åndsverk, har egne vernetidsregler.33 

1.9 Vern etter markedsføringsloven
I tillegg til de opphavsrettslige reglene om vernetid 
som er beskrevet ovenfor, kan et verk også være 
vernet etter andre rettsregler. Arkiv, bibliotek og 
museum bør være oppmerksomme på at det gjel-
der et prinsipp om «satsbeskyttelse» i forhold til 
trykket materiale. Prinsippet kan utledes av mar-
kedsføringslovens § 1 og innebærer kort sagt at det 
ikke er lov å snylte på andres arbeid. Det satsbilde 
som et forlag har utarbeidet, er etter dette beskyt-
tet mot illojal utnyttelse fra konkurrentenes side. 
Markedsføringsloven verner på denne måten 
forlagets investeringer. En slavisk avfotografering/
digitalisering innebærer en utnyttelse av forlagets 
innsats som lett vil kunne komme i konkurranse 
med den opprinnelige forlagsutgivelsen. Så lenge 
utgivelsen stadig er i handelen, eller forlaget har 
planer om å bringe utgivelsen ut i handel igjen, vil 
kopieringen kunne ha en negativ effekt på salget av 
denne boken. 

33 Se nærmere kapittel 7.
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Satsbeskyttelsen må vurderes i forhold til den 
konkrete utgivelsen. Det er mulig at en eldre utgi-
velse av samme verk fritt kan kopieres, selv om en 
nyere utgivelse av verket fortsatt har satsbeskyt-
telse. 

Det må antas at den absolutte grensen for sats-
beskyttelse er 50 år fra verket ble utgitt, fordi det 
ikke vil være naturlig at satsbeskyttelsen varer 
lenger enn andre produsentrettigheter.34 

For satsbilde som er under 50 år, beror beskyt-
telsen på et skjønn. Et viktig moment i vurderin-
gen er om utgivelsen fremdeles er kommersiell 
interessant for forlaget, og om en avfotografering 
av utgivelsen dermed kan ha en negativ effekt på 
forlagssalget. 

1.10 Nærstående rettigheter
Det er mange typer arbeid som krever både tid, 
kunnskap og praktiske ferdigheter i å fremstille, 
men som likevel ikke har verkshøyde, og som der-
med ikke får opphavsrettslig vern som et åndsverk. 
Åndsverkloven har imidlertid tatt høyde for at 
også noen av disse arbeidene har behov for en viss 
rettsbeskyttelse for den arbeidsinnsatsen som er 
lagt ned. Eksempler på slikt arbeid eller slike pre-
stasjoner er produsentrettigheter, katalogrettighe-
ter, utøvende kunstneres rettigheter og rettigheter 
til fotografiske bilder. Disse rettighetene går ofte 
under betegnelsen «naborettigheter» eller «nær
stående rettigheter».35 

Det er for en stor del samme type enerettig-
hetsvern også etter disse bestemmelsene. Den 
største forskjellen er at rettighetene ikke har en 

34 Se åndsverkloven § 45.
35 Se åndsverklovens kapittel 5.

like lang vernetid. Vernetiden for denne typen 
verk er som hovedregel 50 år.36 Se nærmere om 
disse verkene nedenfor i punkt 6.

1.11 Avtaler om opphavsrett
Opphavsmannen kan helt eller delvis overdra sin 
rett til å råde over åndsverket37. Rettighetene kan 
overdras med eller uten vederlag, ved muntlig eller 
skriftlig avtale. Det er denne råderetten som gjør 
det mulig for opphavsmannen å utnytte verket 
økonomisk. Samtidig gir råderetten også samfun-
net anledning til å få tilgang til verket utover det 
de lovbestemte lånereglene fastsetter. Selv om 
åndsverklovens regler om tilgang og bruk dekker en 
del av den virksomhet som foregår i arkiv, biblio tek 
og museum, er det mange typer utnyttelse som 
må avtales særskilt med opphavsmannen. Dette 
gjelder især på det digitale (elektroniske) området, 
bl.a. i forbindelse med fremføring av verk på Inter-
nett eller andre elektroniske nettverk. 

En del av det materiale som i dag tilbys på nett 
i arkiv, bibliotek og museum, er basert på lisens-
avtaler. Brukerens tilgang til verket reguleres da 
av lisensavtalen og ikke av åndsverkloven. 

Etter endringene i åndsverkloven av 2005 er 
det innført en avtalelisens for arkiv, bibliotek og 
museum. Denne avtalelisensen er foreløpig ikke 
tatt i bruk.38 

1.12 Oppsummering 
Opphavsmannen har enerett til å fremstille 
eksemplar (lage kopier) av sitt verk og tilgjenge-
liggjøre verket for allmennheten (ved spredning, 

36 Se nærmere om nærstående rettigheter nedenfor under kapittel 7.
37 Se åndsverklovens kapittel 3.
38 Se nærmere om de ulike avtaletyper nedenfor i punkt 8.
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visning og fremføring). Offentlige dokumenter 
er uten vern etter åndsverkloven. Åndsverk-
loven inneholder bestemmelser som avgrenser 
opphavsmannen enerett, slik at verket i en viss 
utstrekning kan kopieres og gjøres tilgjengelig 
uten samtykke fra rettighetshaverne. Det må skil-
les mellom opphavsrett til verket som sådant og 
eiendomsrett til det konkrete, fysiske eksemplar. 

Ervervelse av et eksemplar medfører ingen erver-
velse av opphavsrett, men opphavsmannen kan 
overdra deler av opphavsretten ved avtale. Opp-
havsretten varer i opphavsmannens levetid og 
70 år etter opphavsmannens død. Etter dette kan 
verket brukes fritt så lenge opphavsmannen navn-
gis i henhold til god skikk og verket ikke gjengis 
på en krenkende måte.

åndsvErklovEns systEm

Bruk av vernede verk utover lånereglene i åndsverklovens kapittel 2 krever samtykke fra opphavsmannen/rettighetshaver.

Opphavsmannens økonomiske enerettigheter
Åndsverklovens § 2

«Samfunnets rettigheter»
Lånereglene i åndsverklovens kapittel 2 
(§§ 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Åndsverklovens kapitel 4 Vernetid

Eksemplarfremstilling
(til og fra alle typer media)

Tilgjengeliggjøring
for allmennheten

-Spredning av fysisk 
eksemplar av verk

-Visning av fysisk eksem-
plar av verk

-Fremføring foran 
publikum, ved hjelp av 
avspillingsutstyr eller i 
nettverk

Eksemplarfremstilling,
for eksempel:

Privat kopiering
Åvl. § 12

abm-kopiering
Åvl. § 16

Sitat Åvl. § 22

Bildekopiering 
Åvl. §§ 23, 23 a, 24

Tilgjengeliggjøring
for allmennheten,
for eksempel:

-Spredning av fysisk 
eksemplar, åvl. § 19

-Visning av fysisk  
eksemplar, åvl. § 20

-Fremføring foran  
publikum, åvl. § 21 

Opphavsmannen ideelle rettigheter må alltid respekteres. Åndsverklovens § 3 - retten til å bli navngitt og respektretten. 
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2.1 Innledning
En av viktigste oppgavene for arkiv, bibliotek og 
museum er å formidle kunst og kultur, informa-
sjon og kunnskap på en god og hensiktsmessig 
måte. Tradisjonelt har mye av formidlingsvirk-
somheten i abm-sektoren vært basert på utlån og 
visning av fysiske eksemplar av åndsverk og andre 
typer arbeid. Fremdeles vil formidlingen av verk 
foregå på tradisjonelt vis, men i tillegg er det vik-
tig at institusjonene får ta i bruk ny teknologi i sin 
formidlingsvirksomhet, slik at de kan møte bru-
kernes behov. I den grad åndsverkloven og avtaler 
med rettighetshavere tillater det, vil en større del 
av formidlingsvirksomheten etter hvert skje gjen-
nom elektroniske nettverk, herunder Internett. 

Som nevnt innledningsvis i punkt 1.6, tilhø-
rer det opphavsmannens enerett å fremstille et 
eksemplar av verket og tilgjengeliggjøre verket for 
allmennheten. Det er disse enerettighetene som 

skal sikre opphavsmannen en viss økonomisk inn-
tjening. For å skape en rimelig balanse i forhold til 
samfunnsmessige behov inneholder åndsverklo-
ven låneregler1 som avgrenser opphavsmannens 
enerettigheter.

Nedenfor vil vi gjennomgå lånereglene for til-
gjengeliggjøring av fysiske verk, samt redegjøre for 
hvordan disse anvendes i forhold til fremføring av 
verk i elektroniske nettverk. Rettslig er det viktig å 
merke seg at formidling av åndsverk i elektroniske 
nettverk ikke regnes som en visning av verket i 
opphavsrettslig forstand. Når et verk formidles 
digitalt, skjer det to rettslige handlinger: Verket 
kopieres (det lages en ny digital kopi), og verket 
fremføres på skjermen for brukeren. Disse handlin-
gene utgjør et inngrep i opphavsmannens eneret-
tigheter og krever derfor hjemmel i lov eller avtale. 

1 Se punkt 1.7 ovenfor.
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2.2 Retten til utlån av verk
2.2.1 Innledning
Utgangspunktet i åndsverkloven er at opphavs-
mannen har enerett til å gjøre åndsverket til-
gjengelig for allmennheten.2 Å gjøre et åndsverk 
tilgjengelig for allmennheten betyr å gi noen 
utenfor den private krets tilgang til det, enten ved 
at eksemplar av åndsverket spres eller vises uten-
for den private krets, eller ved at verket fremføres 
utenfor den private krets. 

For å imøtekomme allmennhetens behov for 
tilgang til verk er det gjort en viktig avgresning 
i opphavsmannens enerett til spredning av verk 
gjennom låneregelen i åndsverklovens § 19. Denne 
bestemmelsen innebærer at eksemplar av offent-
liggjort åndsverk lovlig kan lånes ut, selges eller gis 
bort av hvem som helst til hvem som helst. Ånds-
verklovens § 19 utgjør dermed det juridiske funda-
ment for tradisjonelt utlån av fysisk eksemplar av 
offentliggjorte åndsverk i abm-sektoren. 

Regelen i åndsverklovens § 19 betegnes som rege-
len om «konsumpsjon av spredningsrett». Begre-
pet konsumpsjon er en metafor på at eneretten til 
spredning er «fortært eller spist opp» (konsumert), 
slik at opphavsmannens enerett blir begrenset.

2.2.2 Retten til å låne ut verk 
Det følger av åndsverklovens § 19 at dersom et 
eksemplar av et åndsverk er solgt med samtykke 
av opphavsmannen, kan hvem som helst lovlig 
spre dette eksemplaret videre blant allmennheten.3 

2 Se åndsverkloven § 2, første ledd.
3 Eksemplaret må, for å være omfattet av denne bestemmelsen, 

være solgt innenfor EU/EØS-området. Det er viktig å merke seg 
at vilkåret om at verket må ha vært solgt innenfor EØS-områ-
det, ikke gjelder for utlån. Regelen ble laget slik nettopp for at 

Det typiske eksempelet er en bok der opphavs-
mannen, det vil si forfatteren, har overdratt retten 
til eksemplarfremstilling og salg til et forlag, som 
så selger eksemplarer av boken til allmennheten.

Tilsvarende gjelder eksemplar av offentliggjort4 
verk som på annen måte enn salg er overdratt, 
forutsatt at det er opphavsmannen som har over-
dratt det. Eksempelet her kan være at opphavs-
mannen har gitt bort et eksemplar som deretter 
spres videre. Legg merke til at verket altså må være 
offentliggjort for at det skal kunne spres videre. 

Er eksemplar av ikke-offentliggjort verk gitt bort 
av opphavsmannen, kan eksemplaret ikke lovlig  
spres videre ved for eksempel utlån. Skal slikt 
eksemplar lånes ut, må opphavsmannen samtykke 
til utlånet.5 

Når det gjelder kunstverk eller fotografisk verk 
som ikke er offentliggjort, kan disse derimot lovlig 
overdras videre, forutsatt at det er opphavsman-
nen (eller dennes arvinger) som overdrar dem.6 
Dette vil ha betydning for eksempel for et museum 
som er så heldig å få kunstverk eller fotografiske 
verk som ikke tidligere er offentliggjort. 

Åndsverkloven § 19 gjelder bare fysiske eksem-
plar av åndsverk. Digitale eksemplar av åndsverk 
som en abm-institusjon har tilgang til gjennom 
elektroniske nettverk, er ikke omfattet og kan ikke 
spres videre med hjemmel i bestemmelsen.7 Dette 
skyldes at spredning av åndsverk i et elektronisk 

bibliotekene skal få lov til å kjøpe åndsverk fra hele verden, og 
deretter låne disse ut til publikum. 

4 Se åndsverklovens § 8 første ledd og punkt 6.2 om «offentlig-
gjort verk». 

5 Se nærmere punkt 6.4 om behandling av ikke-offentliggjorte 
verk.

6 Se punkt 6.2 og 6.4 om behandling av ikke-offentliggjorte verk.
7 Se Ot.prp. 46 (2004-2005) punkt 3.3.1.4.1.
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nettverk regnes som en tjeneste, og ikke en vare.8 
I disse tilfellene må videre spredning ha hjemmel 
i avtale. Dette gjelder også analoge kopier av digi-
talt åndsverk som institusjonen har fått tilgang til 
gjennom elektroniske nettverk. Et eksempel her er 
papirutskrifter eller en cd med musikk som insti-
tusjonen lovlig selv har fremstilt etter at institusjo-
nen har kjøpt musikken gjennom en nedlastings-
tjeneste. Slike analoge kopier av digitale eksem-
plarer kan ikke lovlig spres videre. Disse kan altså 
ikke lånes ut, med mindre institusjonen inngår en 
avtale om videre spredning med opphavsmannen.

Det avgjørende for adgangen til å låne ut et 
eksemplar av åndsverk er hvordan institusjonen 
fikk tilgang til eksemplaret. Har institusjonen 
kjøpt et eksemplar knyttet til en fysisk bærer, 
for eksempel en bok, DVD eller en cd-plate, kan 
eksemplaret lovlig lånes ut. Har institusjonen fått 
tilgang til eksemplaret gjennom digitalt nettverk, 
for eksempel ved nedlasting fra Internett, kan 
eksemplaret ikke spres videre ved utlån.9 

8 Se fortale 29 til Europaparlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett 
og nærstående rettigheter i informasjonssamfunnet. 

9 Legg merke til at åndsverkloven § 19 likevel gjelder for elektro-
niske åndsverk som er kjøpt inn, og som er lagret på et fysisk 
medium. En abm-institusjon kan lovlig låne ut en cd- eller dvd-
plate med musikk eller tekst på med hjemmel i § 19. I dette 
tilfellet er selve åndsverket for så vidt lagret i digital form, men 
lagringen av verket er knyttet til en fysisk bærer. Den fysiske 
bæreren, med åndsverket i, kan lovlig lånes ut med hjemmel i § 
19. Som eksempel kan vi tenkes oss følgende: Et bibliotek kjø-
per en musikkfil gjennom en nedlastningsordning fra Internett. 
Denne musikkfilen kan biblioteket ikke lovlig spre videre til 
bibliotekets brukere. Dette gjelder selv om biblioteket har kjøpt 
en rett gjennom lisensavtale til å lagre musikkfilen på en cd-
plate. Dersom biblioteket isteden kjøper samme musikkfil lagret 
på en cd-plate i en tradisjonell platebutikk, kan cd-platen, med 
den samme musikkfilen på, derimot lovlig spres videre ved for 
eksempel utlån.

Verk en abm-institusjon måtte ha i sin samling, 
og som ikke har vært solgt med opphavsman-
nens samtykke eller på annen overdratt av opp-
havsmannen, kan ikke lånes ut med grunnlag i 
bestemmelsen. Skal disse verkene lånes ut, må 
hjemmel søkes i annet grunnlag.10

2.2.3 Unntak for datamaskinprogrammer
Låneregelen i åndsverkloven § 19 om konsump-
sjon av spredningsretten gjelder ikke for utlån av 
datamaskinprogrammer.11 I praksis betyr dette 
at en abm-institusjon ikke kan låne ut datamas-
kinprogrammer, med mindre institusjonen har 
inngått en spesiell avtale om dette med utgiver av 
programmet. 

Begrepet «datamaskinprogrammer» må forstås 
slik at det ikke bare omfatter dataspill for pc- eller 
mac-plattformen. «Datamaskinprogram» vil også 
omfatte spill til konsoller som Playstation, Xbox, 
Nintendo med videre. Konsekvensen er at data-
spill i vid forstand ikke kan lånes ut.

Likevel vil det være tillatt å låne ut åndsverk som 
i tillegg til åndsverket inneholder et datamaskinpro-
gram som er nødvendig for å bruke åndsverket.12 
Det avgjørende er at datamaskinprogrammet bare 
har en tilhørende funksjon til et annet åndsverk, 
og at datamaskinprogrammet er nødvendig for å 
bruke det andre åndsverket. Vi kan for eksempel 
tenkes oss en cd-rom som inneholder et leksikon. 
En slik cd vil også inneholde et datamaskinprogram 

10 Annet grunnlag kan for eksempel være avtale. Problemstillin-
gen er særlig praktisk for verk som ikke har vært gjenstand for 
masseproduksjon, for eksempel originale brev eller manuskrip-
ter. Problemstillingen er behandlet nærmere under kap. 6.

11 Åndsverksloven § 19, andre ledd, andre punktum.
12 Se Rognstad, Ole-Andreas: Spredning av verkseksemplar, Oslo 

1999, s. 302-303.
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som muliggjør søk og lesing i leksikonet. En slik cd 
kan altså likevel lovlig lånes ut. 

Vi skal også legge til at datamaskinprogram, 
herunder dataspill, ikke uten videre kan instal-
leres på institusjonens egne maskiner til bruk for 
publikum. Dersom noen utenfor den private krets 
har tilgang til institusjonens maskiner, vil bruken 
av datamaskinprogrammene måtte regnes som 
en offentlig fremføring, og dette krever opphavs-
mannens samtykke.13 Slikt samtykke kan være gitt 
gjennom den lisensavtale som følger med et inn-
kjøpt datamaskinprogram.14 Institusjonen må selv 
kontrollere om det foreligger lisensavtale som til-
later publikums bruk av datamaskinprogrammet, 
herunder dataspill, på institusjonens maskiner.15 

Et «utlån» i juridisk forstand betyr overføring 
av besittelsen av et fysisk eksemplar av et ånds-
verk. Dersom et åndsverk leveres ut over skranke 
til bruk kun innenfor abm-institusjonens lokaler, 
er trolig ikke besittelsesoverføringen tilstrekkelig 
langvarig til at det er tale om et egentlig utlån.16 

Dette betyr at selv om åndsverkloven § 19 ikke 
tillater utlån av datamaskinprogrammet, kan 
datamaskinprogram – som for eksempel et data-
spill – trolig lovlig stilles til rådighet for en enkelt 

13 Åndsverkloven § 2, tredje ledd.
14 Datamaskinprogrammer selges normalt med en medfølgende 

lisensavtale.
15 Se for øvrig vårt punkt. 2.4 om retten til fremføring av verk.
16 Se fortalen til EU-direktiv 92/100/EØF av 19. november 1992 

om utleie- og utlånsrettigheter og visse nærstående rettigheter 
(utleiedirektivet), fortalens punkt 13 der det heter «[w]hereas 
it is desirable, with a view to clarity, to exclude from rental and 
lending within the meaning of this Directive certain forms of 
making available, as for instance making available… for on-the-
spot reference use». Se også Rognstad, Ole-Andreas: Spredning 
av verkseksemplar, Oslo 1999, s. 54, der Rognstad konkluderer 
med at «tilrådighetsstillelse innenfor en institusjon [bør] anses 
som visning, og ikke utlån, også etter norsk rett».

bruker i institusjonens lokaler. Dette forutsetter 
at det er tale om et datamaskinprogram knyttet 
til en fysisk bærer, eksempelvis et dataspill på en 
dvd-plate. Den påfølgende bruk av datamaskin-
programmet i institusjonens lokaler må i tilfellet 
begrenses til privat fremføring, noe som uteluk-
ker all bruk av dataspill på storskjerm, og noe som 
utelukker at dataspillets lyd spilles av gjennom 
høyttalere slik at flere personer hører lyden. 

Derimot må det antas at det er lovlig å stille 
dataspill, knyttet til fysisk bærer, til rådighet over 
skranke dersom den enkelte bruker spiller spillet på 
en mindre skjerm og samtidig bruker hodetelefoner. 

2.2.4 Unntak for utleie
Regelen om konsumpsjon av spredningsretten gjel-
der heller ikke utleie. Det vil være i strid med ånds-
verkloven § 19 dersom en abm-institusjon tar betalt 
for utlån av åndsverk, med mindre institusjonen 
har fått tillatelse fra opphavsmannen til utleie.17 

Det finnes et unntak fra unntaket, slik at utleie av 
«byggverk18 og bruksgjenstander» likevel er tillatt.

2.2.5 Avtaleklausuler som forbyr utlån 
Som vi har sett, kan en institusjon låne ut verk, 
opptak og film forutsatt at visse vilkår er oppfylt. 
Det hender at det ved innkjøp av visse typer verk 
medfølger en lisens som er trykket på eksempla-
ret, som ligger inne i emballasjen, eller som først 

17 Regelen er begrunnet i hensynet til opphavsmannens økono-
miske interesser. Effekten av regelen har samtidig likhetstrekk 
med det såkalte gratisprinsippet som vi finner i bibliotekloven 
§ 1, første ledd, selv om gratisprinsippet har en helt annen 
begrunnelse. 

18 Et bygg er faktisk et åndsverk, se åndsverkloven § 1, andre ledd, 
nr. 9, som fastslår at «bygningskunst, så vel tegninger og model-
ler som selve byggverket» er eksempler på åndsverk.
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blir synlige når for eksempel en dvd-plate spilles 
av. Det kan tenkes at slike lisensvilkår setter for-
bud mot, eller begrensninger i, adgangen til utlån 
av verket. Biblioteket har for eksempel kjøpt en 
cd-plate hvor det følger med en lisensavtale tryk-
ket inne i omslaget som forbyr utlån av cd-platen. 
Spørsmålet blir hvordan institusjonen skal hånd-
tere en slik lisens som begrenser utlånsadgangen. 

Dersom institusjonen låner ut cd-platen i et 
slikt tilfelle, har institusjonen ikke brutt åndsverk-
loven.19 Derimot vil institusjonen kunne ha brutt 
avtalen med selgeren av cd-platen, forutsatt at 
avtale er gyldig inngått. Dersom lisensvilkårene 
først kommer til institusjonens kunnskap etter at 
avtalen er inngått (som her vil være etter at varen 
er kjøpt), kan institusjonen som hovedregel se 
bort fra vilkårene fordi disse ikke er en del av det 
som gyldig er avtalt.20 

Dersom vilkårene likevel må ansees som avtalt, 
kan det argumenteres for at avtalen må tolkes 
innskrenkende, fordi den ellers ville stride mot 
rettigheter gitt i henhold til åndsverkloven.21 Hva 

19 Annerledes for offentlig fremføring med hjemmel i forskrift 
til åndsverkloven, forskriftens regler om tilgjengeliggjøring av 
åndsverk i egne lokaler og forskriftens regler om fjernlån, se 
punkt 4.3.2 og punkt 4.3.3 om forholdet til begrensende lisens-
avtaler.

20 Det kan likevel ikke utelukkes at lisensvilkår som kommer til 
kjøperens kunnskap først etter at kjøpet er gjennomført, vil 
kunne være en del av avtalen, dersom lisensvilkårene er et vanlig 
bransjevilkår og i tillegg fremstår som rimelig, se for eksempel 
Hov, Jo: Avtaleslutning og ugyldighet, Oslo 1998, s. 122 – 123. I 
denne relasjon kan det argumenteres for at vilkår som innsnev-
rer bruksadgang kjøper i utgangspunktet har etter åndsverk-
lovens lånebestemmelser, nettopp vil være urimelige. Se også 
Woxholth, Geir: Avtalerett, 5. utgave, Oslo 2003, s. 204 – 207.

21 Se også Rognstad, Ole-Andreas: Spredning av verkseksemplar, 
Oslo 1999, s. 90 til 92. Rognstad viser blant annet til at tidligere 
norske lovforarbeider har vært avvisende til at opphavsmannen 
ensidig kan ta forbehold mot bruk som er tillatt etter åndsverk-

slags mulige konsekvenser et avtalebrudd even-
tuelt får, kommer an på avtalen og rettspraksis på 
dette området. 

2.2.6 Pliktavleverte dokumenter
Som vi har sett, er det et vilkår for videre spredning 
av åndsverket blant allmennheten at eksemplaret 
er solgt med opphavsmannens samtykke. Spørsmå-
let blir hvilken regel som da gjelder for pliktavle-
verte dokumenter. Utgiver og trykkeri er gjennom 
pliktavleveringsloven22 pålagt å sende inn åndsverk 
til pliktavleveringsinstitusjonene. Disse eksempla-
rene er med andre ord ikke solgt med opphavs-
mannens samtykke. Dette betyr at pliktavleverte 
dokumenter ikke kan lånes ut med hjemmel i ånds-
verkloven § 19. Isteden må adgang til utlån av disse 
dokumentene innfortolkes i pliktavleveringsloven § 
1, som sier at pliktavleverte dokumenter kan gjøres 
«tilgjengelege som kjeldemateriale for forsking og 
dokumentasjon».23 Utlån av disse dokumentene 
må etter dette være tillatt, forutsatt at låners formål 
er «forskning og dokumentasjon».24

2.3 Retten til visning av verk
Selv om både arkiv, bibliotek og museum formidler 
kultur og kunnskap, har disse institusjonene tradi-
sjonelt utøvet denne virksomheten på ulike måter. 
Mens bibliotek i stor utstrekning låner ut verk, har 
museum (og til dels arkiv) vært et sted for visning 
av åndsverk og andre gjenstander eller arbeider.

Den praktiske hovedregel er at institusjonene 

loven, jfr. NOU 1983:35 s. 62-63 og NOU 1986:18 s. 13-14.
22 Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument.
23 Pliktavleveringslovens § 1.
24 Se også Rognstad, Ole-Andreas: Spredning av verkseksemplar, 

Oslo 1999, s. 286 til 288.
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har lovlig adgang til å vise åndsverk. Dette føl-
ger av åndsverkloven § 20. Bestemmelsen er en 
fribruksregel, og innbærer at visning av fysisk 
eksemplar av verk ikke krever samtykke fra eller 
betaling av vederlag til opphavsmannen. 

Begrepet visning betyr å vise frem et fysisk 
eksemplar av åndsverk for en eller flere personer 
uten bruk av tekniske hjelpemidler.25 Utstilling 
av maleri eller fotografi ved å henge opp fysiske 
eksemplarer på veggen er typiske eksempler på 
visning. Dette har abm-institusjonene adgang til å 
gjøre uten spesiell tillatelse.

Vi ser at begrepet «visning» i åndsverklovens 
forstand har en annen betydning enn det vi mener 
med «visning» i dagligtale. I åndsverkloven betyr 
«visning» at en person med egne øyne ser på et 
fysisk åndsverk. Å stille ut et maleri, et fotografisk 
verk eller et kunstverk slik at man kan se det, vil 
være en visning av verket.26 

Dette betyr at dersom personen ser et verk ved 
bruk av teknisk hjelpemiddel som for eksempel 
en overhead-maskin, lysbildefremvisningsutstyr, 
videokanon eller datamaskin, er det ikke lenger 
tale om visning i lovens forstand. I disse tilfellene 
skjer derimot en fremføring, siden personene ikke 
ser det fysiske eksemplaret av åndsverket med 
egne øyne. En fremføring for personer utenfor 
den private krets krever, i motsetning til visning, 
samtykke fra opphavsmannen. 

25 Se åndsverklovens § 2, tredje ledd, bokstav b), som sier at et 
verk gjøres tilgjengelig for allmennheten når «eksemplar av ver-
ket vises offentlig uten bruk av tekniske hjelpemidler».

26 I normaltale vil man for eksempel si at en kino «viser» en film. 
I juridisk forstand «viser» ikke kinoen en film når filmen spilles 
av for publikum. I juridisk forstand «fremfører» kinoen i dette 
tilfellet filmen for allmennheten, for her brukes tekniske hjelpe-
midler til å formidle filmen til publikum.

Visningsregelen i åndsverklovens § 20 inne-
bærer, i likhet med bestemmelsen som tillater 
utlån,27 konsumpsjon av en del av opphavsman-
nens enerett. For at et åndsverk skal kunne vises 
offentlig må verket være «utgitt».28 Dersom 
åndsverket er et fotografisk verk eller et kunst-
verk, kan eksemplaret likevel vises offentlig selv 
om verket ikke er utgitt, forutsatt at eksemplaret 
er «overdratt» av opphavsmannen. Det vil si at 
opphavsmannen har solgt eksemplaret eller på 
annen måte overdratt eiendomsretten til eksem-
plaret.29 

Fotografiske bilder30 er underlagt den samme 
regel for visning. abm-institusjonene kan lovlig 
vise bilder på lik linje med åndsverk.31

Dersom institusjonen har kjøpt inn åndsverk 
gjennom en avtale som ikke tillater visning av 
åndsverk, vil det fortsatt være tillatt å vise verket 
med hjemmel i åndsverkloven. Derimot vil vis-
ning her kunne være brudd på avtalen.32 

2.4. Retten til fremføring av verk 
2.4.1 Innledning
Det tilhører opphavsmannens enerett å gjøre 
eksemplar av verket tilgjengelig for allmennhe-
ten.33 Et verk gjøres tilgjengelig for allmennheten 
når eksemplar av verket spres blant allmennheten, 

27 Det vil si åndsverkloven § 19, se punkt 2.2.
28 Begrepet «utgitt» er definert i åndsverkloven § 8, andre ledd; 

«[e]t åndsverk er utgitt når et rimelig antall eksemplar av verket 
med samtykke av opphavsmannen er brakt i handelen, eller på 
annen måte er spredt blant almenheten.»

29 Se også punkt 2.2 om konsumpsjon av spredningsretten. 
30 Om skillet mellom fotografiske bilder og fotografiske verk, se 

punkt 7.2.
31 Dette følger av åndsverkloven § 43a, tredje ledd.
32 Se punkt 2.2.5 om avtaleklausuler som forbyr utlån. 
33 Åndsverkloven § 2, tredje ledd.
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når eksemplar av verk vises offentlig, og når ver-
ket fremføres offentlig.

Som vi har sett tidligere, fastsetter åndsverk-
lovens låneregler34 svært praktiske begrensninger 
i opphavsmannens enerett til å gjøre verk tilgjen-
gelig for allmennheten. Lånereglene innebærer 
blant annet at fysisk eksemplar av åndsverk kan 
vises og viderespres uten at det kreves samtykke 
fra opphavsmannen. 

Situasjonen er annerledes for opphavsmannens 
enerett til å gjøre verket tilgjengelig ved offentlig 
fremføring. Lånereglene for offentlig fremføring 
er snevrere enn lånereglene for utlån og visning 
av fysisk eksemplar.35 For offentlig fremføring kre-
ves nesten alltid samtykke fra opphavsmannen.

Vi skal i det følgende beskrive hva offentlig 
fremføring er. Deretter skal vi se på låneregelen 
som finnes i åndsverkloven § 21a, og som gir 
ABM-institusjonene rett til fremføring av ånds-
verk på særskilte vilkår. Videre skal vi se på de 
viktige spesielle reglene for arkiv, bibliotek og 
museum om fjernlån og om tilgjengeliggjøring av 
verk i egne lokaler. 

Å fremføre et åndsverk offentlig kan defineres 
som å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten  
ved hjelp av et aktivt medium. Mediet kan være 
en person (ved opplesning av en tekst, ved 
fremføring av skuespill eller for eksempel ved 
fremføring av musikk på konsert) eller et teknisk 
hjelpemiddel (for eksempel lydanlegg, filmfrem-
visningsutstyr eller datamaskin). All «indirekte 
visning» av åndsverk faller således inn under 
begrepet fremføring.36 Når et åndsverk «vises» 

34 Se særlig åndsverkloven §§ 12, 19 og 20.
35 Se punktene 2.2 og 2.3 ovenfor.
36 Se Ot.prp nr. 46 (2004-2005) s. 140. 

ved eksempelvis bruk av en projektor eller på 
en datamaskinskjerm, er dette altså å regne som 
fremføring.37 Likeledes er det en fremføring når et 
åndsverk gjøres tilgjengelig i et digitalt nettverk, 
eller hvis åndsverket kringkastes.38 

Det er den offentlige fremføring som tilhører 
opphavsmannens enerett. Offentlig fremføring 
foreligger når et verk fremføres i en situasjon der 
allmennheten har adgang. Eksempel er konserter 
som hvem som helst kan kjøpe billetter til, film-
fremføring på kino eller teaterforestilling. Sagt på 
en annen måte: Dersom et verk fremføres utenfor 
det private området, fremføres verket offentlig.39 
Avgjørende er ikke hvilke personer som rent fak-
tisk er til stede når fremføringen skjer. Avgjørende 
er isteden hvilke personer som potensielt har 
adgang til fremføringen. Det vil være en offent-
lig fremføring dersom en person synger en sang 
på torget i byen, selv om det kan bevises at ingen 
personer rent faktisk hørte på. Likeledes, og dette 
kommer vi snart tilbake til, vil det være en offent-
lig fremføring å legge et åndsverk ut på den åpne 
delen av Internett, selv om det kan bevises at 

37 Se også punkt 2.3 om visningsretten.
38 Åndsverkloven § 2, fjerde ledd eksemplifiserer offentlig frem-

føring slik: «[s]om offentlig fremføring regnes også kringkasting 
eller annen overføring i tråd eller trådløst til allmennheten, 
herunder når verket stilles til rådighet på en slik måte at den 
enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket.»

39 «Utenfor det private område» samsvarer ikke nødvendigvis 
med begrepet «privat krets/privat sfære» i relasjon til privat-
kopieringsregelen i åndsverkloven § 12, se forøvrig punkt 3.2 
om privatkopiering. Begrepet «privat krets» er et noe snevrere 
begrepet enn «privat området» er i relasjon til fremføring. For 
eksempel vil fremføring i klasseromsundervisning (se Ot.prp nr. 
15 (1994 – 95) s. 126) være privat fremføring. Samtidig vil det 
ligge utenfor åndsverklovens § 12 om privatkopiering dersom 
et medlem av klassen kopierer et åndsverk og deler ut til alle 
elever i klassen. Vi forfølger likevel ikke dette skillet videre her.
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ingen rent faktisk fikk tilgang til filen som inne-
holder eksemplar av åndsverket.

Alle brukere som oppsøker et bibliotek, et arkiv 
eller et museum, vil være å regne som allmenn-
heten. Fremføring av åndsverk for brukere, som 
skjer i regi av institusjonen, vil alltid være frem-
føring utenfor det private område.

Det er den offentlige fremføringen som krever 
samtykke fra opphavsmannen. Den private frem-
føringen, for eksempel ved å fremføre film eller 
høre på musikk hjemme hos seg selv, tilhører 
derimot ikke opphavsmannens enerett. 

2.4.2 Tilgjengeliggjøring av verk i digitale 
nettverk

Når et åndsverk legges ut på Internett, intranett 
eller sendes som e-post, fremføres åndsverket. 
Hvorvidt fremføringen er offentlig eller ikke, beror 
på hvilke personer som potensielt får tilgang til 
verket. Gjøres verket tilgjengelig på den åpne 
delen av Internett, er det ingen tvil om at verket 
fremføres offentlig. Blir verket gjort tilgjengelig i 
et intranett eller på en lukket del av Internett, der 
det for eksempel kreves passord for å få tilgang, vil 
fremføringen være offentlig dersom de personene 
som får tilgang til verket, ikke tilhører den private 
kretsen til den person som gjør verket tilgjenge-
lig. Tilsvarende gjelder fremføring ved å sende et 
verk på e-post: Sendes e-posten til personer som 
tilhører familie og venner, er fremføringen privat. 
Sendes e-posten til personer utenfor avsenderens 
privat krets, er fremføringen offentlig. 

Avgjørende er ikke hvor mange personer som 
rent faktisk fikk tilgang til det åndsverk som ble 
gjort tilgjengelig gjennom et digitalt nettverk. Det 
avgjørende er hvilke personer som potensielt fikk 

tilgang. Dersom en person legger ut en musikkfil 
på Internett på en adresse som bare personen 
kjenner til, og i tillegg reserverer seg mot at søke-
motorer skal indeksere adressen, slik at den van-
skelig kan bli kjent for andre, foreligger likevel en 
offentlig fremføring. Det har ingen betydning her 
at personen eventuelt kan bevise at det bare var 
han som kjente adressen til musikkfilen. Dette er 
i alle tilfeller å regne som en offentlig fremføring i 
juridisk forstand.

For arkiv, bibliotek og museum er det viktig  
å merke seg at det å stille til disposisjon en 
datamaskin i pulikumsarealene med tilgang til 
Internett likevel ikke er å anse som offentlig frem-
føring av det materiale som brukeren måtte velge 
å gjøre seg kjent med.40 Brukeren leter her selv 
frem til materialet på et sted, til en tid og på en 
måte som brukeren selv styrer. Den som stiller 
utstyret – som her er pc med Internettilgang – til 
disposisjon, anses ikke å gjøre det materialet bru-
keren måtte gjøre seg kjent med, tilgjengelig for 
allmennheten.41

Arkiv, bibliotek og museum kan derfor uten til-
latelse stille datamaskiner med Internettilgang til 
rådighet for sine brukere.

40 Se Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 22, 23 og 140.
41 Det heter i Ot.prp nr. 46 (2004-2005) på s. 140 at «[d]eparte-

mentet vil imidlertid presisere at tilrådighetsstillelse av utstyr 
for personlig, interaktiv bruk, som hovedregel ikke vil være å 
anse som en tilgjengeliggjøring for allmennheten av eventuelle 
åndsverk og annet vernet materiale som brukeren selv velger å 
konsultere. Det faktum at brukeren her ikke tilbys noe bestemt 
innhold, men selv må finne frem til dette, gjør at den som stiller 
utstyret til disposisjon ikke kan anses å gjøre det innhold som 
hentes frem tilgjengelig for allmennheten.». Den som derimot 
har lagt de åndsverk som brukeren måtte gjøre seg kjent med, 
ut på Internett, har derimot fremført disse åndsverkene offent-
lig. 
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Annerledes blir det dersom datamaskinen som 
stilles til rådighet for publikum (eller nettverket 
den er knyttet til), inneholder et utvalg av ånds-
verk foretatt av institusjonen; eller hvis maskinen 
for eksempel inneholder en presentasjon laget av 
institusjonen, satt sammen av forskjellige ånds-
verk. I slike tilfeller er det institusjonen som frem-
fører de aktuelle verkene offentlig, og dette krever 
samtykke fra de respektive opphavsmenn.42 

Dette betyr også at dersom institusjonen stil-
ler datamaskiner tilkoblet institusjonens lokale 
nettverk til rådighet for sine brukere, så fremfører 
institusjonen alle åndsverk som måtte være til-
gjengelig gjennom det lokale nettverket offentlig 
for sine brukere. 

2.4.3 Bruk av pekere
Vi skal kort beskrive den juridiske konsekvens 
bruk av pekere i elektroniske nettverk har. Vi vil i 
det følgende konsentrer oss om bruk av pekere på 
Internett.

Det som rent teknisk skjer når noen legger ut en 
peker på en hjemmeside på Internett, er at lenken 
viser til et objekt som ligger på en annen adresse 
enn det hjemmesiden har. Dette objektet kan for 
eksempel være et åndsverk som noen andre alle-
rede har gjort tilgjengelig på Internett. Vi kan tenke 
oss at lenken er en tekst som bruker må klikke på 
for å se det objektet det er lenket til, for eksempel 
et fotografi, eller vi kan tenke oss at lenken auto-
matisk laster objektet fra den adresse objektet 
ligger på, slik at fotografiet vises direkte på hjem-
mesiden uten aktivitet fra brukerens side, selv om 
fotografiet altså ligger på en annen adresse.

42 Se også kapittel 7 om nærstående rettigheter. 

I begge tilfeller skjer en offentlig fremføring av 
fotografiet, og det er den som har gjort fotografiet 
tilgjengelig på Internett, som er den som frem-
fører det offentlig.

Den som lenker, fremfører ikke fotografiet 
offentlig teknisk sett. En lenkes funksjon er bare å 
fortelle hvor fotografiet ligger. I det øyeblikk den 
som har lagt ut fotografiet fjerner dette, vil jo ikke 
lenken lenger fungere.

Høyesterett har behandlet en sak om lenking 
i den såkalte «napsterdommen».43 I denne 
dommen konkluderte Høyesterett med at det 
å lenke til materiale som den som lenker vet 
er lagt ut på Internett uten opphavsmannens 
samtykke, utgjør medvirkning til ulovlig offentlig 
fremføring av åndsverk som kan lede  
til erstatningsansvar. 

Høyesterett tok ikke stilling til hvorvidt det å 
lenke regnes som offentlig fremføring i seg selv. 
Dersom det å lenke til et åndsverk på Internett 
likestilles med å fremføre verket offentlig, vil dette 
bety at man må be opphavsmannen om tillatelse 
til å publisere hver enkelt lenke til åndsverk. Vi kan 
ikke se at åndsverklovens § 2 om offentlig fremfø-
ring kan forstås slik i relasjon til lenking per i dag.

Dette betyr at det er tillatt å lenke til åndsverk 
som allerede ligger tilgjengelig på Internett uten 
å be opphavsmannen om tillatelse til dette. For-
utsetningen er at åndsverket det lenkes til, ikke er 
lagt ut uten opphavsmannens samtykke. Dersom 
institusjonen derimot forstår eller burde forstå 
at åndsverket institusjonen ønsker å lenke til, er 
lagt ut på Internett uten opphavsmannens sam-
tykke, vil dette kunne være en ulovlig offentlig 

43 Rt. 2005 side 41.
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fremføring av åndsverket; noe som kan lede til 
erstatningsansvar for medvirkning. 

Institusjonene må således undersøke nettsider 
og åndsverk de ønsker å lenke til, før de publi-
serer lenken. For øvrig vil andre regelsett kunne 
hindre lenking dersom den som lenker driver 
næringsvirksomhet.44 Arkiv, bibliotek og museum 
driver normalt ikke næringsvirksomhet, og her vil 
vi ikke forfølge videre regler som retter seg mot 
næringsvirksomhet.

2.4.4 Fremføring av verk for publikum i abm-
institusjoner 

Som tidligere nevnt,45 er den praktiske hovedrege-
len er at det kreves samtykke fra opphavsmannen 
til offentlig fremføring av åndsverk. Det finnes 
samtidig en låneregel i åndsverkloven som tillater 
offentlig fremføring av utgitt åndsverk «ved til-
stelninger der fremføring av åndsverk ikke er det 
vesentlige, såfremt tilhørerne eller tilskuerne har 
adgang uten betaling, og tilstelningen heller ikke 
indirekte finner sted i ervervsøyemed».46

44 Som et ledd i næringsvirksomhet vil for øvrig ellers lovlig len-
king kunne innebære et brudd på markedsføringslovens regler 
dersom lenkingen innebærer en ulovlig «snylting» på konkur-
renters virksomhet, jfr. markedsføringsloven § 1. 

45 Se ovenfor punkt 2.4.1.
46 Åndsverkloven § 21, andre ledd, bokstav a). Begrepet «ervervs-

øyemed» må forstås på samme måte som det samme begrepet 
skal forstås i relasjon til privatkopieringsregelen i åndsverk-
lovens § 12, det vil si at ethvert arrangement som arrangøren 
direkte eller indirekte mottar penger eller annet vederlag for, vil 
være å regne som arrangert «i ervervsøyemed». Motsatt betyr 
dette at en kommersiell virksomhet kan arrangere et arrange-
ment uten at dette er å regne som «i ervervsøyemed» forutsatt 
at arrangøren altså ikke direkte eller indirekte mottar penger 
eller annet vederlag for å arrangere arrangementet. Dette vil 
gjelde selv om arrangøren for øvrig driver «ervervsmessig». Om 
forskjellen mellom begrepene «ervervsøyemed» og «ervervs-
messig» i relasjon til åndsverkloven, se Ot.prp. 46 (2003-2004) 

Det betyr at en abm-institusjon fritt kan frem-
føre åndsverk dersom fremføringen er et mindre 
eller underordnet element47 i et større arrange-
ment. Bestemmelsen er en fribruksregel, slik at 
arrangøren ikke trenger be om opphavsmannens 
tillatelse til fremføringen eller betale vederlag. 

Et typisk eksempel der offentlig fremføring vil 
være tillatt, er ved opplesning av eventyr som en 
del av et arrangement på biblioteket, der hensik-
ten er å oppmuntre barn og unge til lese mer. 

Denne låneregelen er begrenset ved at den ikke 
gjelder fremføring av filmverk og heller ikke for 
«scenisk fremføring av sceneverk».48 

2.5 Kort om fremføring av verk i 
undervisningsvirksomhet

Denne veiledningen skal redegjøre for utvalgte 
bestemmelser i åndsverkloven av betydning for 
arkiv, bibliotek og museum. Bruk av vernede 
verk i undervisningssektoren faller således uten-
for temaet. Men siden virksomheten i mange 
bibliotek er såpass tett knyttet til undervisnings-
institusjoner (for eksempel skolebibliotek og 
universitetsbibliotek), er det naturlig å gi en sum-
marisk oversikt over noen viktige bestemmelser i 
åndsverkloven på dette området. 

En låneregel av stor betydning for formidling av 
kunnskap og informasjon i undervisnings sektoren 
er åndsverklovens § 21. Det fremgår av denne 
bestemmelsen at utgitt49 verk fritt kan fremføres  

s. 36 til 38.
47 Stray Vyrje skriver for eksempel at verket som fremføres, må 

være et «ledsagende element», se Stray Vyrje, Magnus: Opp-
havsrettens ABC, Oslo 1987, s. 256.

48 Åndsverkloven § 21, tredje ledd.
49 Et verk er utgitt når et rimelig antall eksemplar av verket med 

samtykke av opphavsmannen er brakt i handelen eller på annen 
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ved undervisning. Når det gjelder kunstverk 
eller fotografisk verk, er det nok at disse verkene 
er overdratt av opphavsmannen eller tidligere 
offentliggjort for at de kan fremføres i undervis-
ningsvirksomhet. Åndsverkloven § 21 gir etter 
dette anledning til bl.a. å lese opp tekster av ulike 
slag, fremføre musikk, avspille lydopptak samt 
fremvise av kunst og fotografier ved hjelp av tek-
niske hjelpemidler som for eksempel projektor. 

Det er viktig å merke seg at bestemmelsen ikke 
gir hjemmel til eksemplarfremstilling. Dette ute-
lukker nettbasert undervisning, fordi fremføring 
av undervisningsmateriale i nettverk innebærer 
eksemplarfremstilling av verket.50 Slik eksemplar-
fremstilling krever samtykke av rettighetshaver.

Bestemmelsen gjelder heller ikke for fremfø-
ring av filmverk, scenisk fremføring av sceneverk 
eller fremføring av databaser ved ervervsmessig 
undervisning. Den gjelder heller ikke for frem-
føring av musikk innen rammen av organisert 
konsertvirksomhet. Offentlig fremføring av denne 
typen verk i undervisningsvirksomhet krever der-
for særskilt tillatelse fra rettighetshaver. 

I en del tilfeller vil imidlertid fremføringen 
av verk i undervisningen ikke være å anse som 

måte spredt blant allmennheten, se åndsverkloven § 8 annet 
ledd.

50 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 58.

offentlig fremføring, fordi fremføringen foregår i 
mindre, lukkede kretser hvor allmennheten ikke 
har tilgang. Klasseromsundervisning i grunn-
skolen eller den videregående skolen, hvor det 
kun er klassens elever som har adgang, er ifølge 
åndsverklovens forarbeider en slik lukket krets.51 
Dette betyr at det er tillatt å fremføre verk, for 
eksempel filmverk og databaser, innenfor den 
ordinære klasseromsundervisning uten sam-
tykke fra rettighetshaver. Derimot vil fremføring 
i forbindelse med forelesninger være en offentlig  
fremføring. Her er det ikke tale om en lukket 
krets, siden hvem som helst i prinsippet har 
adgang.

For øvrig kan bestemmelsen om visning av verk 
i åndsverklovens § 20 være praktisk for under-
visningsformål, selv om bestemmelsens anven-
delsesområde begrenses en del ved at den kun 
gjelder visning av fysiske eksemplarer av verk, ikke 
indirekte visning av verk ved hjelp av tekniske 
hjelpemidler.

51 Se Ot.prp. nr. 15 (1994-1995) s. 126 og Ot.prp. nr. 46 
(2004-2005) s. 57.
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3.1 Innledning
Åndsverkloven gir i utgangspunktet opphavsman-
nen enerett til å råde over verket sitt ved å frem-
stille eksemplar og ved å gjøre verket tilgjengelig 
for allmennheten.52 

Samfunnet har imidlertid også velbegrunnede 
behov for å kunne kopiere vernede verk i visse 
tilfelle uten å måtte be om opphavsmannens tilla-
telse. Derfor begrenses opphavsmannens enerett 
som vi har sett53 gjennom særskilte låneregler i 
åndsverkloven. 

Den viktigste låneregelen for allmennhetens 
kopieringsbehov er nedfelt i åndsverkloven § 
12 om kopiering til privat bruk. Det er viktig å 
merke seg at bestemmelsen kun gjelder fysiske 
personer. Bestemmelsen omfatter ikke den kopi-
eringen som abm-institusjonene foretar som ledd 
i sin virksomhet. Åndsverkloven og forskriften 
til åndsverkloven har spesielle regler om abm-

52 Se punkt 1.6 foran.
53 Se punkt 1.7 foran.

institusjonenes kopiering og tilgjengeliggjøring av 
verk og andre arbeid. Disse bestemmelsene blir 
behandlet nærmere nedenfor i kapittel 4.

Vi vil i det følgende først behandle retten til 
å kopiere til privat bruk og deretter kort angi 
hovedprinsippene for kopiering i undervisnings-
virksomhet.

3.2 Kopiering til privat bruk omfang og 
innhold 

Det er tillatt for enhver fysisk person å fremstille 
eksemplar av offentliggjort åndsverk til privat 
bruk. Kopieringen må ha privat bruk som formål, 
og eksemplarer fremstilt med hjemmel i denne 
regelen kan derfor bare brukes innenfor det pri-
vate område. Har noen kopiert et åndsverk fordi 
kopien opprinnelig skulle brukes privat, kan per-
sonen altså ikke senere ombestemme seg og like-
vel bruke kopien til annet enn privat bruk. 

For å forstå rekkevidden av låneregelen i ånds-
verkloven § 12 er det nødvendig å vite hva «privat 
bruk» i lovens forstand betyr. Tradisjonelt har 

retten
til å fremstille eksemplar

3
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arbEidErbEvEgElsEns arkiv og bibliotEk. foto: siv dolmEn
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«privat bruk» vært forstått som kopiering og bruk 
innenfor den enkelte persons «private sfære».54 
Den private sfære omfatter familie og venner, men 
også lukkede kretser der det foreligger personlig 
tilknytning mellom deltakerne. Eksempler på sist-
nevnte kan være en forening eller et idrettslag. Det 
avgjørende er at det er personlig tilknytning mel-
lom medlemmene, noe som reelt sett innebærer at 
større grupperinger utelukkes. 

Det er altså tillatt for en person å kopiere et 
åndsverk til eget bruk, til families bruk, til ven-
ners bruk eller til bruk i en gruppe der personen 
har en personlig tilknytning til gruppens andre 
medlemmer.

Det er bare fysiske personer som kan kopiere 
med hjemmel i åndsverkloven § 12. Juridiske per-
soner faller rent faktisk utenfor bestemmelsen, 
fordi lovteksten forutsetter at kopieringen ikke 
kan skje i «ervervsøyemed». Dette betyr at en 
institusjon ikke lovlig kan kopiere med hjemmel i 
bestemmelsen. Et bibliotek, arkiv eller et museum 
kan altså aldri kopiere et åndsverk til privat bruk. 

Derimot kan institusjonens ansatte kopiere  
åndsverk til sin private bruk. I dette tilfellet 
handler den ansatte som privatperson, og ikke på 
vegne av institusjonen.55 

Bestemmelsen får likevel indirekte betydning 
for institusjonene ved at institusjonenes brukere 
har anledning til å kopiere fra institusjonens sam-
linger til brukerens private bruk. Kopieringen må, 
for å være dekket av åndsverklovens § 12, i tilfellet 
skje på den enkelte brukers eget initiativ. 

54 Se Ot.prp 46 (2004-2004) punkt 3.4.2.1.
55 Samtidig finnes det regler som kan begrense adgang til kopi-

ering i dette tilfellet, se punkt 3.3 om fremmed hjelp og punkt 
3.4 om privat yrkesmessig kopiering.

Institusjonen kan ikke på egen hånd tilby bru-
kerne kopier av åndsverk med hjemmel i bestem-
melsen.

Privatbrukskopieringsregelen omfatter alle 
typer åndsverk med unntak av å «ettergjøre 
bygningskunst gjennom oppføring av bygg-
verk», «fremstille maskinlesbare eksemplar av 
datamaskinprogram»,56 «fremstille maskinlesbare 
eksemplar av databaser»57 i maskinlesbar form, 
eller «fremstille eksemplar av kunstverk ved foto-
kopiering, avstøpning, avtrykk eller tilsvarende 
fremgangsmåte når eksemplaret kan oppfattes 
som originaleksemplar».58

Nevnte verk kan derfor likevel ikke kopieres til 
privat bruk.

For øvrig er kopiering til privat bruk tillatt for 
alle verks- og medietyper. Dette betyr at man til 
privat bruk lovlig kan kopiere et verk som finnes 
i digital form til digital form eller til analog form 
ved for eksempel utskrift. Det kan altså lovlig 
kopieres til privat bruk fra Internett. Det er like-
ledes tillatt til privat bruk å digitalisere et analogt 
verk. Det betyr også at en bruker, uten hinder av 
opphavsretten, kan ta et bilde av et åndsverk i en 
abm-institusjon med sitt eget digitale kamera for-
utsatt at åndsverket er offentliggjort, og at bildet 
senere kun formidles innenfor brukerens private 
krets. Selv om opphavsretten ikke er til hinder for 
en slik avbildning, står abm-institusjonen likevel 
fritt til å nekte fotografering av verk som befinner 
seg i deres lokaler. 

56 Det følger av åvl. § 39h, andre ledd at backupkopiering til en viss 
grad er tillatt. Vi går ikke nærmere inn på bestemmelsen her. 

57 En database er riktignok ikke et åndsverk, jfr. åndsverkloven § 
43.

58 Se åndsverkloven § 12, andre ledd.



En vEilEdning i opphavsrEtt for arkiv, bibliotEk og musEum 33

Det er en forutsetning for all privatkopiering at 
kopien blir fremstilt på bakgrunn av et såkalt «lov-
lig kopieringsgrunnlag».59 Privatkopiering kan ikke 
lovlig skje på bakgrunn av en kopi som er fremstilt 
i strid med åndsverkloven, på bakgrunn av ulovlig 
tilgjengeliggjøring av et verk for allmennheten eller 
på bakgrunn av ulovlig omgåelse av vernede tek-
niske beskyttelsessystemer. Det betyr for eksempel 
at det ikke er tillatt å ta en kopi til privat bruk av et 
verk som ulovlig er lagt ut på Internett.

Legg også merke til at lovteksten bare tillater 
kopiering av «enkelte eksemplarer». Dette betyr 
at den enkelte bare kan ta en eller noen få kopier 
av et verk. Grensen for antall kopier som lovlig 
kan tas, må likevel vurderes i det enkelte tilfelle.

3.3 Fremmed hjelp og privatkopiering
En institusjon kan som hovedregel lovlig hjelpe 
en bruker med å ta en kopi til privat bruk dersom 
det er brukeren som initierer kopieringen ved 
eksempelvis å spørre personalet om hjelp.60 Det 
er likeledes som hovedregel tillatt for brukeren å 
benytte institusjonens utstyr til kopiering. Dette 
kalles kopiering ved «fremmed hjelp».

Å motta «fremmed hjelp» vil være å få hjelp 
av person som befinner seg utenfor den private 
sfære til å kopiere eller å bruke kopieringsutstyr 
som noen utenfor den private sfære stiller til per-
sonens rådighet.61 Det vil være å motta «fremmed 
hjelp» dersom en institusjons bruker får hjelp til 

59 Se åndsverkloven § 12 femte ledd.
60 Hvis det er noen utenfor brukerens private sfære som initierer 

kopieringen, for eksempel en ansatt på biblioteket, så er ikke 
dette lenger kopiering til privat bruk fordi kopien her tas til 
bruk utenfor den ansattes private sfære. 

61 Ot.prp. nr. 15 (1994-95) side 110.

kopiering av noen av institusjonens ansatte eller 
bruker institusjonens kopieringsutstyr. 

Det er likevel ikke tillatt å motta «fremmed 
hjelp» til kopiering til privat bruk av «musikkverk, 
filmverk, skulptur, billedvev og gjenstander av 
kunsthåndverk og kunstindustri, eller kunstnerisk 
gjengivelse av andre kunstverk».62 Når det gjel-
der skulpturer, billedvev m.v.,63 er forbudet mot 
å motta fremmed hjelp begrunnet i at kopiering 
av disse typer verk ikke egentlig har preg av kopi-
ering til privat bruk. I disse tilfellene må den som 
yter fremmed hjelp nærmest ha profesjonell kom-
petanse for å kunne kopiere verkene på en ordent-
lig måte, og resultatet av kopieringen vil likeledes 
ha et profesjonelt preg. Begrunnelsen for å forby 
og motta fremmed hjelp til kopiering av film og 
musikk er noe annerledes. Lovgiver har her ment 
at rettighetshavere til film og musikk med dagens 
teknologi er særlig utsatt for skade ved kopiering, 
fordi det i dag er enkelt å fremstille digitale kopier 
av film og musikk som har like god kvalitet som 
originalen. Lovgiver ønsket derfor ikke at en per-
son for eksempel skal kunne bruke bibliotekets 
utstyr til kopiering av film og musikk.64 

For abm-institusjonene er det altså særlig for 
film og musikk at forbudet mot å motta fremmed 
hjelp til privatkopiering har praktisk betydning. 
Forbudet har den konsekvens at institusjonens 
brukere ikke kan bruke institusjonens utstyr til å 
kopiere denne typen materiale, herunder noter, og 
brukerne skal heller ikke motta hjelp av persona-
let til denne kopieringen.

62 Se åndsverkloven § 12 tredje ledd.
63 Det vil si verk omfattet av åndsverkloven § 13, tredje ledd, bok-

stav c og d.
64 Se Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 40 flg.
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For noter gjelder forbudet om å motta frem-
med hjelp likevel ikke ubetinget. Stortinget 
vedtok at det skal være tillatt å motta fremmed 
hjelp til å «kopiere noter i særskilte tilfeller og for 
spesielle forsknings- og studieformål».65 Det må 
her være tale om noter som har gått ut av salg, 
og unntaket skal praktiseres snevert. Vi kan for 
eksempel tenke oss at en musikkhøgskolestudent 
som skriver avhandling, i forbindelse med arbei-
det har behov for å ta kopier av enkelte sjeldne 
noter som ikke er i handelen. Studenten kan da 
– til privat bruk – lovlig kopiere notene på biblio-
tekets kopimaskin. 

For verk som ikke er omfattet av forbudet mot 
«fremmed hjelp», kan derimot hjelp til kopiering 
mottas, og utstyr til kopiering lånes. 

3.4 Kopiering til privat yrkesmessig bruk
Det synes klart av ordlyden i åndsverklovens § 12 
første ledd at kopiering til privat bruk i ervervsøye-
med ikke er hjemlet i bestemmelsen. Til tross for 
dette er kopiering foretatt av person til eget yrkes-
messig bruk likevel tillatt, selv om det å utøve 
et yrke indirekte vil være i ervervsøyemed. Det 
avgjørende er at den konkrete kopieringshandling 
i seg selv ikke er kommersielt motivert.66 Det er 
noe uklart hvor langt adgangen til kopiering til 
privat yrkesmessig bruk strekker seg.67 Uten at vi 

65 Stortingets vedtak følger av Innst. O. nr. 103 (2004 – 2005) på 
s. 33 der det heter at: «[f ] l e r t a l l e t mener at det må være 
mulig å få hjelp til å kopiere noter i særskilte tilfeller og for spe-
sielle forsknings- og studieformål. Noter som har gått ut av salg, 
er vanskelig å få tak i. Bibliotekene ved lærestedene og Nasjo-
nalbiblioteket blir da nesten eneste mulighet til å få adgang til 
slike verk. F l e r t a l l e t mener at definisjonen av fremmed 
hjelp ikke skal omfatte kopiering i slike særskilte tilfeller.»

66 Se Ot.prp. 46 (2004-2005) punkt 3.4.2.4.
67 I Ot.prp. 46 (2004-2005) punkt 3.4.2.4 heter det: «Med utgangs-

skal gjøre et forsøk på å definere nærmere hvor 
grensen går, er det i hvert fall klart at en kopi som 
er tatt til privat yrkesmessig bruk, ikke kan gis til 
kollegaer eller andre den enkelte har kontakt med 
i sitt arbeid, med mindre det foreligger en person-
lig tilknytning mellom personene det er tale om.

3.5 Kort om kopiering i 
undervisningsvirksomhet

Som nevnt tidligere,68 faller bruk av vernede verk i 
undervisningssektoren utenfor temaet i vår frem-
stilling. Siden virksomheten i mange bibliotek er 
såpass tett knyttet til undervisningsinstitu sjoner 
(for eksempel skolebibliotek og universitetsbi-
bliotek), er det likevel naturlig å gi en summarisk 
oversikt over noen viktige bestemmelser i ånds-
verkloven på dette området. 

Det finnes ingen generell fribruksregel som 
dekker behovet for kopiering i undervisningsvirk-
som het. Det meste av kopiering i grunnskole og 
videregående skole samt høyskole og universitet 
skjer på grunnlag av avtale basert på regelen om 
avtalelisens69 i åndsverklovens § 13 b. Kopierin-
gen har etter dette sitt grunnlag i en kollektiv, 
lovbasert avtale mellom brukerne og Kopinor. 
For grunnskolen og den videregående skolen 
er det Kommunenes Sentralforbund (KS) som 
forhandler frem avtale med Kopinor, mens det 
for universitets- og høgskolesektoren er Uni-
versitets- og høgskolerådet (UHR). I henhold til 
gjeldende kopieringsavtaler for disse undervis-
ningsinstitusjonene er hovedregelen at eksem-

punkt i lovteksten og forarbeidene må det vurderes i det enkelte 
tilfelle hvor grensen for tillatt bruk går.»

68 Se ovenfor under punkt 2.5.
69 Se nærmere om avtalelisens i punkt 8.5.
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plarfremstillingen skal skje ved fotokopie ring 
eller lignende metoder. For mer informasjon om 
avtalenes omfang og innhold, se Kopinors hjem-
mesider. Etter endringene i åndsverkloven i 2005 
åpner loven for at avtalelisensen også kan omfatte 
digital kopiering. Partene har foreløpig nedsatt to 
utvalg, et for kommunesektoren og et for univer-
sitets- og høyskolesektoren, som skal se nærmere 
på hvordan en digital kopiering skal inkorporeres 
i avtalene.

For øvrig vil en del av de bestemmelsene som 
er omhandlet i denne veiledningen, også være 
av betydning i undervisningssektoren bl.a. pri-
vatbrukskopiering i åvl. § 12, adgangen til å få 
utlevert kopi av enkelte artikler i tidsskrifter eller 
lignende til særskilte forsknings- eller studiefor-
mål i bibliotek etter forskriften til åvl. § 16, adgan-
gen til å sitere fra offentliggjorte verk i åvl. § 22 

og adgangen til å bruke kunstverk og fotografiske 
verk i kritiske eller vitenskapelige fremstillinger i 
åvl. § 23.

For undervisningsinstitusjonene er det verdt å 
merke seg at forskriften til åndsverkloven inne-
holder en ny bestemmelse70 som gir hjemmel til 
at departementet kan gi tillatelse til at undervis-
nings- og forskningsinstitusjoner kan fremstille 
eksemplar (også maskinlesbare eksemplar) til 
forskningsformål. Vilkåret er at kopieringen ikke 
skal føre til spredning av verk i strid med ret-
tighetshavers interesser, eller at kopieringen på 
annen måte kan komme i konflikt med rettighets-
havers utnyttelse av verket.

70 Se forskriftens § 1-5.
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4.1 Innledning
Arkiv, bibliotek og museum har behov for å kopi-
ere og gjøre verk tilgjengelig ved hjelp av ny tek-
nologi for å utføre sine samfunnsoppdrag på en 
god og hensiktsmessig måte.

Opphavsmannen har i utgangspunktet enerett 
til å råde over verket sitt, men denne eneretten 
må avbalanseres mot samfunnsmessige behov.71

For arkiv, bibliotek og museum har dette særlig 
kommet til uttrykk i åndsverklovens § 16, som gir 
regjeringen adgang til å fastsette forskrifter som 
tillater disse institusjonene72 «å fremstille eksem-
plar av verk for konserverings- og sikringsformål 
og andre særskilte formål». 

De nærmere reglene om eksemplarfremstilling  
og tilgjengeliggjøring av verk i abm-sektoren 

71 Se også punkt 1.7.
72 Forskriftshjemmelen omfatter også adgangen til å gi slike regler 

for undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

finner vi i dag i forskrift av 21.12 2001 nr. 1563 til 
åndsverkloven. Forskriften dekker både kopiering 
og digital tilgjengeliggjøring av åndsverk i denne 
sektoren. Når bestemmelsene i forskriften hører til 
lånereglene i åndsverkloven, betyr dette at innen-
for forskriftens bestemmelser kan åndsverkene 
brukes uten at opphavsmannen må gi tillatelse, og 
uten at det må betales vederlag for bruken.

Vi vil i det følgende først behandle reglene om 
eksemplarfremstilling og deretter reglene om 
digital tilgjengeliggjøring. I tillegg skal vi se nær-
mere på reglene for kopiering til privat bruk av 
det materialet institusjonene kan gjøre digitalt 
tilgjengelig med hjemmel i forskriften. 

4.1.1  Forskriften til åndsverkloven 
Formålet med åndsverkloven § 16 og forskriftene 
gitt med hjemmel i denne bestemmelsen er å gi 
arkiv, bibliotek og museum en viss adgang til å 

sPesielle reGler
for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring 

i arkiv, bibliotek og museum

4
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arbEidErbEvEgElsEns arkiv og bibliotEk. foto: siv dolmEn
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kopiere og digitalt gjøre tilgjengelig vernede ånds-
verk, slik at disse institusjonene på en hensikts-
messig måte skal kunne utføre de samfunns opp-
gavene de er pålagt.73 

Åndsverkloven nevner spesielt behovet for 
kopiering til konserverings- og sikringsformål, 
men også i enkelte andre særskilte tilfeller har 
abm-institusjonene anledning til å kopiere verk i 
henhold til forskriften. 

4.1.2 Hvem gjelder forskriften for?
Det fremgår av forskriftens § 1-1 at reglene gjel-
der for:

«Arkiv under arkivverket, kommunale og 
fylkeskommunale arkiv, bibliotek under univer-
siteter og høgskoler og andre vitenskapelige og 
faglige bibliotek som drives av det offentlige, fyl-
kesbibliotekene og folkebibliotekene samt offent-
lige museer og museer som mottar offentlige 
tilskudd».

I tillegg omfattes undervisnings- og forsknings-
institusjoner. Dette er en utvidelse i forhold til 
tidligere forskrift. Det er viktig å merke seg at 
forskriften, for disse institusjoner, er begrenset til 
å gjelde eksemplarfremstilling for forskningsfor-
mål.74 Det er dermed bare denne bestemmelsen 
i forskriften som gjelder for disse institusjonene. 
Bruk av åndsverk i undervisning skal som tid-
ligere være regulert av avtalelisensordningen i 
åndsverkloven.75

73 I kgl.res. av 23.11.2007 om «endringer i forskrift til Åndsverklo-
ven» fremgår det på det s. 2 at «[f ]orskriftens formål er å legge 
til rette for at ABM-institusjonene (arkiv, bibliotek, museum) 
kan utføre sine samfunnsoppgaver på en hensiktsmessig og res-
sursbesparende måte» . 

74 Se forskriftens § 1-4.
75 Åndsverklovens § 13 b. Se foran under punkt 3.5.

Gjeldende forskrift er også utvidet i forhold 
til museer. Disse institusjonene var tidligere ikke 
dekket av forskriften.76 I gjeldende forskrift er 
«offentlige museer og museer som mottar offent-
lige tilskudd» omfattet på lik linje med arkiv og 
bibliotek, så langt reglene i forskriftens kapittel 
1 passer. Bakgrunnen for at museer – deriblant 
private museer som mottar offentlige tilskudd – 
nå er inkludert, er bl.a. det store antall fotografier 
som mange museer er satt til å bevare for etter-
tiden. Det fremgår av forskriftens forarbeider77 
at det praktisk sett er svært vanskelig, om ikke 
umulig, å sikre den store mengden fotografier når 
rettighetene må klareres. Departementet mener 
derfor det er et behov for at museene får anled-
ning til å fremstille eksemplar for å utføre sine 
konserverings- og sikringsoppgaver når vilkårene 
i forskriften for øvrig er til stede.

 Med «arkiv under arkivverket» menes Riks-
arkivet og statsarkivene. I tillegg omfattes kommu-
nale og fylkeskommunale arkiv. Dette er en utvi-
delse i forhold til tidligere forskrift. Private arkiv 
omfattes ikke. Dette fordi det antas at private arkiv 
som regel ikke har de samme langsiktige mål om 
bevaring av kulturarven, og at de derfor ikke har 
samme behov for eksemplarfremstilling for kon-
servering og sikring. Noen private arkiv vil være 
del av et privat museum som mottar offentlige 
tilskudd. I slike tilfeller vil arkivet være omfattet av 
forskriften i kraft av museumstil hørigheten.78

Forskriften omfatter «bibliotek under univer-
siteter og høgskoler og andre vitenskapelige og 

76 Selv om det fantes hjemmel i åndsverkloven § 16, var museene 
ikke inkludert i tidligere forskrift.

77 Se kgl.res. av 23.11.2007 s. 3.
78 Se kgl.res. av 23.11.2007 s. 3.
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faglige bibliotek som drives av det offentlige, fyl-
kesbibliotekene og folkebibliotekene». Det frem-
går av forskriften79 at med «universiteter og høg-
skoler» forstås alle institusjoner som omfattes av 
universitets- og høyskoleloven.80 Det betyr at også 
private universitet og høyskoler omfattes så lenge 
de oppfyller vilkårene i forannevnte lov.

Arkiv, bibliotek og museum som etter dette 
ikke er omfattet av forskriften, og som har et 
særskilt behov for å fremstille eksemplar av ånds-
verk i henhold til forskriftens bestemmelser, kan 
søke departementet om godkjenning.81 På denne 
måten kan institusjoner som i utgangspunktet 
ikke faller inn under forskriften, likevel inklude-
res senere dersom Kulturdepartementet ønsker 
dette.

4.1.3 Generelle bestemmelser 
Felles for alle bestemmelser i forskriftens §§ 1-1 
til 1-10 er at all eksemplarfremstilling og tilgjen-
geliggjøring av åndsverk med hjemmel i disse 
bestemmelsene må være «ikke-ervervsmessig». 
Det betyr at bruken ikke må ha som formål å gå 
med økonomisk overskudd. Det vil likevel være 
tillatt med en eksemplarfremstilling til selvkost 
eller mot symbolsk betaling.82

Dette innebærer at institusjonen kan kreve en 
viss betaling for de papirutskriftene som bru-
keren tar av åndsverk som institusjonen lovlig 
har gjort tilgjengelig på terminaler i egne lokaler 

79 Forskriftens § 1-1 første ledd i.f.
80 Se lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2.
81 Se forskriftens § 1-1 tredje ledd.
82 Se kgl.res. av 23.11.2007 s.4, jfr. Ot.prp.nr. 46 (2004-2005) s. 
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med hjemmel i forskriften.83 Det vil for eksem-
pel regnes som «ikke-ervervsmessig» dersom 
brukeren betaler en pris per side som tilsvarer 
driftskostnadene for skriveren. Dersom institusjo-
nen tar betalt utover slike driftskostnader, slik at 
brukernes betaling for utskrifter har som formål 
å gå med økonomisk overskudd, må dette regnes 
som en eksemplarfremstilling til «ervervsmessig» 
bruk, som ikke er tillatt etter forskriften. 

Det er en forutsetning for all bruk av ånds-
verk med hjemmel i forskriften at bruken holdes 
innenfor relativt snevre grenser. Det skal ikke leg-
ges opp til ordninger som i nevneverdig grad kon-
kurrerer med rettighetshavers økonomiske inter-
esser.84 Forskriften hjemler derfor ikke eksemplar-
fremstilling som i realiteten erstatter eksisterende 
innkjøpsordninger for å dekke normaletterspørse-
len etter verk.85 Institusjonene må kjøpe nye verk 
etter hvert som bruks eksemplarene blir ødelagt 
eller utslitt. 

Forskriften tillater ikke kopiering av «maskin-
lesbare eksemplar av datamaskinprogrammer» 
uten samtykke fra rettighetshaver. 86 

Forskriften gjelder videre kun offentliggjorte 
verk, 87 med mindre annet fremgår av den enkelte 
bestemmelse.88 

Med hensyn til kopiering i abm-sektoren er 
det viktig å merke seg at forskriften fremdeles 

83 Forskriftens § 1-9 vil typisk være hjemmelen som institusjonen 
her i tilfelle har benyttet.

84 Se Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF om har-
monisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående ret-
tigheter i informasjonssamfunnet art. 5.5, samt Ot.prp. nr. 46 
(2004-2005) s. 73.

85 Se kgl.res. 23.11.2007 s. 4.
86 Se forskriftens § 1-2 annet ledd. 
87 Om offentliggjorte verk, se punkt 6.2.
88 Se § 1-3 annet ledd.
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fastholder at kopiering som hovedregel må skje 
til det samme format som originalen. Med format 
menes ikke utseendemessig layout eller størrelse, 
men den type fysiske bærer som verket har89. Et 
analogt filmopptak (videokassett) kan for eksem-
pel ikke overføres til en digital bærer eller hard-
disk. Et papirtidsskrift kan ikke skannes inn på 
harddisk. En institusjon kan altså ikke digitalisere 
analoge åndsverk, med mindre den enkelte kopie-
ringsbestemmelse i forskriften eksplisitt tillater 
dette. Med kopiering til samme format menes 
således at «det [bare] kan fremstilles eksem-
plar som har tilsvarende utnyttelsesformer som 
originaleksemplaret».90 Det er altså digitalisering 
av analoge verk som regelen i praksis skal forby. 
Når det gjelder bruken av kopier av vernede 
verk,91 er den klare hovedregel at slike kopier bare 
kan brukes innenfor institusjonens egne lokaler  
med unntak av eksemplar fremstilt på papir, 
eksemplar av musikk- og filmverk etter vilkårene 
i for skriftens § 1-5 annet ledd for utlån og eksem-
plar som skal brukes til fjernlån på konkret bestil-
ling.

Forskriften gjelder de nærstående rettigheter92 
på samme måte som forskriften gjelder åndsverk.

4.2  Kopiering i arkiv, bibliotek og museum
4.2.1 Konserverings- og sikringsformål
En av de viktigste oppgavene som er pålagt arkiv, 
bibliotek og museum, er å sikre og bevare vår fel-
les kulturarv for ettertiden. For å utføre denne 
oppgaven på best mulig måte er det nødvendig 

89 Se kgl.res. 23.11.2007. s. 7.
90 Se kgl.res. 23.11.2007 s. 5. 
91 Se forskriftens § 1-7.
92 Se kapittel 7 om nærstående rettigheter.

for institusjonene å ha hjemmel til å fremstille nye 
eksemplar av materialet som de har i sine samlinger. 

Som nevnt ovenfor, skal kopiering som hoved-
regel skje til samme format som originaleksemp-
laret. Denne hovedregelen gjentas i forbindelse 
med kopiering til konserverings- og sikringsfor-
mål.93 Bakgrunnen for denne restriktive hold-
ningen er å sikre opphavsmannen kontrollen 
med utnyttelsen av hans verk og arbeider i de 
«nye digitale markedene som fortsatt er under 
utvikling».94 Med dagens teknologi kan man lett 
lage perfekte kopier som raskt kan spres til et 
stort antall brukere over datanettverk. En slik 
situasjon vil raskt komme i konflikt med opp-
havsmannens økonomiske interesser. Derfor har 
departementet satt særskilte vilkår for adgangen 
til å digitalisere verk og andre arbeider også for 
kopiering for konserverings- og sikringsformål. 

Hva som menes med konserverings- og sik-
ringsformål, må i utgangspunktet vurderes etter 
bevarings- og sikringsfaglige kriterier. Med konser-
vering og sikring siktes også til de tilfeller der insti-
tusjonene kopierer verk av hensyn til plassmangel. 
Det kan for eksempel være digitalisering av aviser 
eller lignende periodiske publikasjoner som krever 
omfattende lagringsplass for å kunne bli bevart i 
sin helhet. Det fremgår av forskriftens forarbeider 
at konkrete plasshensyn regnes som en del av insti-
tusjonens konserverings- og sikringsoppgaver.95

Ifølge forskriftens § 1-3 kan abm-institusjonene 
bare overføre materiale til «andre format enn 
originaleksemplaret», herunder digitalisere, der 
det ikke kan skaffes et eksemplar av materialet 

93 Se Forskriftens § 1-3 første ledd a). 
94 Kgl.res. 23.11.2007 s. 4.
95 Se kgl.res. 23.11.2007 s. 15.
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som «oppfyller konserverings- og sikringsformå-
let fra utsalgssted eller fra utgiver, importør eller 
produsent».96 Institusjonen må altså først under-
søke om markedet tilbyr en versjon av verket som 
gjør egen digitalisering unødvendig ut fra institu-
sjonens konkrete konserverings- og sikringsbehov 
av det aktuelle verket.97 Dette innebærer at den 
digitale versjonen som finnes i handelen, må opp-
fylle de faglige kravene som settes til forsvarlig 
sikring og konservering. Hvis ikke dette er tilfelle, 
har institusjonen rett til å digitalisere.

Med «utsalgssted» menes også internettbasert  
salg, for eksempel salg i henhold til utgivers, 
importørs eller produsents hjemmesider. Det 
fremgår av forarbeidene til forskriftene at eksem-
plaret må være tilgjengelig som ledd i normal 
omsetning fra disse stedene. Dersom eksem-
plaret bare kan skaffes fra produsentens private 
samling til meget høy pris, vil dette ikke regnes 
som alminnelig omsetning.98 I slike tilfeller kan 
institusjonen digitalisere. Med utsalgssted menes 
trolig også antikvariater som tilbyr eksemplar av 
materiale som ledd i sin alminnelige omsetning, 
forutsatt at den tilbudte versjon oppfyller kravene 
til forsvarlig sikring og konserve ring. 

Digitalisering vil etter dette være aktuelt der 
institusjonen sitter på enkeltstående eksemplarer 
som ikke lenger er å få kjøpt i handelen. Det kan 
være fotografier, skrifter eller lokalhistorisk mate-
riale. Det kan være bøker som det bare finnes et 
par eksemplar av i enkelte få institusjoner. Det 
kan være gamle film- eller musikkopptak som står 
i fare for å forvitre.

96 Se forskriftens § 1-3 første ledd b).
97 Se kgl.res. 23.11.2007 s. 15.
98 Se kgl.res. 23.11.2007 s. 4.

Det er viktig å merke seg at den digitaliserte 
versjonen av et opphavsrettslig vernet verk er en 
bevaringsversjon av verket. Den kan derfor bare 
brukes innfor forskriftens snevre rammer. Det 
betyr at det digitaliserte eksemplaret i utgangs-
punktet bare kan brukes innenfor institusjonens 
egne fysiske lokaler, med unntak av eksemplar 
fremstilt på papir.99 

For ordens skyld vil vi minne om at institu-
sjonene selvfølgelig fritt kan digitalisere verk og 
arbeider hvor vernetiden er utløpt100 og formidle 
disse for allmennheten på den måten som insti-
tusjonen finner formålstjenlig, så lenge opphavs-
mannens ideelle rettigheter blir respektert.101

Forskriftens § 1-3 gir også institusjonene anled-
ning til å overføre materiale til mikroformer for 
konserverings- og sikringsformål. Mikroformer 
er på vei til å bli erstattet av digitale teknikker, 
men det kan være behov for bestemmelsen inntil 
denne teknologien er helt faset ut.

Forskriften gir også institusjonene hjemmel 
til å overføre verk eller arbeider for konserve-
rings- og sikringsformål til «nye lagringssyste-
mer dersom dette på grunn av ukurant utstyr er 
nødvendig for å benytte verket». Det siktes her 
til verk som er festet til et format hvor det ikke 
lenger finnes avspillingsmaskiner som kan gjengi 
innholdet i verket. Med den teknologiske utvik-
lingen som har vært de siste tiårene, vil dette være 
tilfelle for mange typer vernede verk som befinner 
seg i de ulike institusjonene. Det kan for eksem-
pel være kassettbånd, magnetbånd, vhs-kassetter 
eller gamle disketter. Abm-institusjonene kan ikke 

99 Se forskriftens § 1-7.
100 Se ovenfor punkt 1.8 om vernetid.
101 Se åndsverklovens § 3.
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oppbevare og holde ved like et utall forskjellige 
avspillingsmaskiner for å gjengi innholdet i verk i 
ulike utdaterte format. Det er igjen viktig å merke 
seg at kopiene som fremstilles i medhold av denne 
bestemmelsen, i utgangspunktet kun kan brukes 
innenfor institusjonens egne fysiske lokaler.102 

Adgangen til eksemplarfremstilling for konser-
verings- og sikringsformål gjelder også for ånds-
verk og andre arbeid som ikke tidligere er offent-
liggjort. Dette vil for eksempel være praktisk med 
hensyn til brev og lignende skrifter i arkiv, biblio-
tek og museum som ikke er offentliggjort. Denne 
typen materiale er som regel enkeltstående verk, 
som det kan være et betydelig behov for å konser-
vere og sikre på en forsvarlig måte, herunder ved 
digitalisering av materialet. Kopien er et beva-
ringseksemplar som bare kan brukes innenfor 
institusjonens fysiske lokaler. I tillegg må institu-
sjonene ta hensyn til de særskilte begrensningene 
som gjelder for tilgjengeliggjøring av slike verk.103

Nasjonalbiblioteket er pålagt et særskilt 
nasjonalt bevaringsansvar i medhold av 
pliktavleverings loven og har derfor fått en utvi-
det hjemmel til å overføre eksemplar av verk 
og arbeid i sine samlinger til andre format enn 
originaleksemplaret. Bestemmelsen skal gjøre 
det mulig for Nasjonalbiblioteket å fritt velge de 
lagringsformat som etter en faglig vurdering er 
de beste for å ivareta Nasjonalbibliotekets særlige 
bevaringsoppdrag.104

Det er et vilkår i forskriftens § 1-3 at det 
materiale som en institusjon skal kopiere til 

102 Se forskriftens § 1-7.
103 Se nærmere nedenfor under kap. 6 om behandlingen av ikke-

offentliggjorte verk.
104 Se kgl.res. res. 23.11.2007 s. 16.

konserverings- og sikringsformål, allerede må 
være del av institusjonens samlinger. Dersom 
institusjonen ønsker å kopiere for å komplettere 
deler av åndsverk som de har i sine samlinger, må 
vilkårene i forskriftens § 1-6 være oppfylt. Se nær-
mere om dette nedenfor. 

Dersom vilkårene for å overføre åndsverk  
og andre arbeid til andre format enn original-
eksempla ret – for konserverings- og sikrings-
formål – ikke er oppfylt, kan institusjonen søke 
Kultur- og kirkedepartementet om tillatelse. 

 4.2.2 Forskningsformål i undervisnings- og 
forskningsinstitusjoner

Bestemmelsen om eksemplarfremstilling for 
forsk ningsformål105 er ny, og gir hjemmel for at 
departementet kan gi tillatelse til at undervis-
nings- og forskningsinstitusjoner kan fremstille 
eksemplar til forskningsformål, eksempelvis for 
å dekke spesielle behov innen språkforskning.106 
Vilkåret er, iflg. forskriftens forarbeider,145 at 
eksemplarfremstillingen ikke skal føre til spred-
ning i strid rettighetshaverens interesser, eller at 
eksemplarfremstillingen på annen måte kommer 
i konflikt med rettighetshavers egen utnyttelse av 
verket. Den undervisnings- eller forskningsinsti-
tusjon som ønsker slik tillatelse, kan søke Kultur-
departementet om dette.

4.2.3  Kopiering for utlån
Mange institusjoner har materiale i sine sam-
linger av spesiell sårbar karakter som gjør det 
problematisk, for ikke å si umulig, å låne ut 

105 Forskriftens § 1-4.
106 Se kgl.res. 23.11.2007 s. 16.
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originaleksemplaret. Det fremgår av forskriftens 
§ 1-5 at dersom et eksemplar av denne typen 
materiale er «særlig utsatt for skade ved utlån 
eller vanskelig kan erstattes hvis det går tapt», 
kan institusjonen fremstille en papirkopi som 
kan lånes ut istedenfor originalen. Ifølge bestem-
melsen må utlånet innebære en særskilt risiko 
for materialet. Bestemmelsen tillater således ikke 
kopiering for å lage ett eller flere utlånseksem-
plar for å hindre alminnelig slitasje på standard-
materiale i samlingen. Skade og tap av denne 
typen materiale må erstattes gjennom de van-
lige innkjøpsordningene. Bestemmelsen gir kun 
anledning til et å lage et begrenset antall utlåns-
eksemplarer. Kopien blir en del av institusjonens 
samlinger, og må leveres tilbake til institusjonen 
når lånetiden er utløpt.

Bestemmelsen107 åpner også for en snever 
adgang til å låne ut digitale kopier knyttet til en 
fysisk bærer av musikk- og filmverk. Dette er en 
utvidelse i forhold til tidligere forskrift og et unn-
tak i forhold til hovedregelen om at digitale kopier 
av vernede verk, lovlig fremstilt av institusjonen, 
ikke kan lånes ut fra institusjonens fysiske lokaler. 
Bakgrunnen for bestemmelsen er at en del insti-
tusjoner sitter på sjeldne og sårbare musikk- og 
filminnspillinger som innebærer en for stor risiko 
å låne ut. Samtidig har mange brukere behov for 
å låne verket ut av institusjonen for å studere det 
nærmere. Dette gjelder for eksempel musikk-
studenter eller forskere som har behov for å låne 
sjeldne og sårbare verk fra et musikkbibliotek. 
I slike situasjoner har institusjonen et legitimt 
behov for å lage en digital utlånskopi, fordi det må 

107 145 Se kgl.res. 23.11.2007 s. 16. 146 Se forskrift § 1-5 annet ledd.

antas at institusjonens brukere ikke lenger selv 
har utstyr til avspilling av analoge utlånskopier 
som vhs- eller musikkassetter. 

Vilkåret for å fremstille en digital kopi av et 
musikk- eller filmverk for utlån er at original-
eksemplaret er «særlig utsatt for skade ved utlån 
og ikke kan erstattes hvis det går tapt». Vilkårene 
her er strengere enn for å fremstille utlånskopi 
på papir. Det fremgår av forskriftens forarbeider 
at dette vilkåret forutsetter at det er «tilnærmet 
umulig» å skaffe et nytt eksemplar i handelen eller 
direkte fra utgiver, importør eller produsent.

Med originaleksemplar menes det eksempla-
ret biblioteket har ervervet til sine samlinger. 
Bestemmelsen gir etter dette anledning til å over-
føre analoge verk til CD eller DVD, for eksempel 
ved at en LP-plate digitaliseres, lagres og lånes ut 
på en CD-plate. Det er kun fysiske eksemplar som 
tillates fremstilt for utlån. En bruker kan ikke få 
med seg en kopi på medbrakt elektronisk utstyr, 
som PC eller minnepinne.108 Kopien må registre-
res som vanlig utlån og leveres tilbake til institu-
sjonen når lånetiden er ute.

Det fremgår klart av forskriftsteksten109 at det 
ikke er tillatt å låne ut flere eksemplar enn institu-
sjonen har originaleksemplar.

4.2.4 Kompletteringsformål
abm-institusjonene har i en del tilfeller behov for 
å komplettere manglende partier av et åndsverk 
som de har i sine samlinger. Forskriften tillater 
slik kopiering,110 forutsatt at institusjonen først 
har forsøkt å få kjøpt hele verket (eller eventuelt 

108 Se kgl.res. 23.11.2007 s. 17.
109 Forskriftens § 1-5 annet ledd in fine.
110 Forskriftens § 1-6.
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de manglende partier hvis det er mulig) i ordinær 
handel eller fra utgiver, importør eller produsent. 
I tillegg er det et vilkår at de manglende partiene 
utgjør «en mindre del» i forhold til hele verket. 
Bestemmelsen gir bare anledning til komplettering 
innenfor samme format som originaleksemplaret.

4.2.5 Fotokopiering for utlevering til eie
Forskriften har videreført regelen om abm-insti-
tusjoners rett til fotokopiering av deler av visse 
typer materiale for utlevering til brukerens eie.111 
Med fotokopiering menes kopiering på papir eller 
lignende analog fremgangsmåte. Digitale kopier 
er utelukket. 

Bestemmelsen gir institusjonene adgang 
til å fotokopiere enkelte artikler i samleverk, 
avis eller tidsskrift – eller korte avsnitt i andre 
verk – for utlevering til eie, for enkeltpersoners  
forskningsfor mål og private studieformål. Ram-
mene for denne typen kopiering skal være 
snevre.112 Kopierings ad gangen er for eksempel 
ikke ment å erstatte studentenes eget innkjøp av 
pensumlitteratur. Bakgrunnen for bestemmelsen 
var bl.a. at fagbibliotekene skulle slippe å låne ut 
hele verk eller hele tidsskrift der brukeren kun 
var interessert i en enkeltstående artikkel. På 
den måten blir ikke andre lånere forhindret i å få 
tilgang til de øvrige artiklene i det samme verket 
eller tidsskriftet i utlånsperioden. Det fremgår 
klart av bestemmelsen at institusjonene ikke kan 
utlevere mer enn ett eksemplar til hver bruker.

I den tidligere forskriften hadde institusjo-
nene et klart forbud mot å ta papirutskrift av 

111 Se forskriftens § 1-9 annet ledd.
112 Se kgl.res. av 20.12.2001 om forskrift til åndsverkloven av 

20.12.2001 nr. 1563.

maskinlesbart eksemplar. Dette forbudet er fjer-
net i gjeldende forskriftstekst. Samtidig fremgår 
det av de generelle reglene om eksemplarfrem-
stilling113 at bestemmelsene også gir adgang til å 
fremstille papirutskrift fra maskinlesbart eksem-
plar. Spørsmålet er da om uttrykkene «artikler i 
samleverk, avis eller tidsskrift eller korte avsnitt i 
andre verk» kun sikter til analoge fysiske eksem-
plar, eller også omfatter maskinlesbart eksemplar. 
Det må antas at svaret på dette er av minimal 
praktisk betydning, fordi brukeren selv har anled-
ning til å ta papirutskrift av maskinlesbart eksem-
plar i medhold av åndsverklovens § 12.114

4.2.6  Kopiering av pliktavlevert materiale
Ifølge lov om avleveringsplikt for allment tilgjenge-
lige dokument av 9. juni 1989 nr. 32 med forskrif-
ter skal Nasjonalbiblioteket sikre avleveringen av 
dokumenter med allment tilgjengelig informasjon 
til nasjonale samlinger, slik at disse vitnemålene 
om norsk kultur og samfunnsliv blir bevart og gjort 
tilgjengelig115 for forskning og dokumentasjon. 
Loven gjelder for dokumenter i alle typer media og 
format, så som trykt materiale, fotografier, lydfes-
tinger, radio- og TV-opptak, film, EDB-dokumen-
ter og nettdistribuerte dokumenter. 

Pliktavleverte dokumenter kan kopieres for 
konserverings- og sikringsformål på lik linje med 
andre åndsverk i institusjonenes samlinger.116 
For å sikre en forsvarlig langtidsbevaring av dette 

113 Se forskriftens § 1-2 første ledd annet punkt.
114 Om privatkopieringsregelen se punkt 3.2, og om forholdet 

 mellom forskriften og åvl. § 12 se punkt 4.2.5 og punkt 4.3.4.
115 Se nærmere om tilgjengeliggjøring av pliktavlevert materiale 

ovenfor under punkt 2.2.6
116 Forskriftens § 1-10, første ledd bokstav a jfr. § 1-3, første ledd.
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materialet, gir forskriften Nasjonalbiblioteket117 
fri adgang til å velge de lagringsformat som 
etter en faglig vurdering er de beste for å ivareta 
Nasjonalbibliotekets særlige bevaringsoppdrag. 
Forskriften gir også Nasjonalbiblioteket118 anled-
ning til å kopiere, herunder digitalisere, materiale 
som er avleveringspliktig, og som det ikke har 
eksemplar av i sine samlinger, når slikt eksemplar 
ikke kan skaffes på utsalgssted eller fra utgiver 
importør eller produsent.119 Bakgrunnen er at 
Nasjonalbiblioteket skal ha komplette samlinger 
av pliktavlevert materiale, og må få anledning til å 
komplettere samlingen med kopier der det ikke er 
mulig å få kjøpt eller pliktavlevert det avleverings-
pliktige materialet.

4.3  Tilgjengeliggjøring med hjemmel i 
forskrift til åndsverkloven

4.3.1  Tilgjengeliggjøring via terminaler  
i egne lokaler

Forskriften til åndsverkloven120 hjemler adgang 
for institusjoner omfattet av forskriften121 til å 
«gjøre åndsverk fra egen samling tilgjengelig for 
enkeltpersoners forskningsformål eller private  
studieformål ved hjelp av terminaler i egne loka-
ler».122 For de formål som er angitt i pliktavleve-
ringsloven, kan også pliktavleverte dokumenter 

117 Forskriftens § 1-3, tredje ledd.
118 Etter at Forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege 

dokument § 5 ble endret i 2007, er Nasjonalbiblioteket nå mot-
taksinstitusjon for alle avleveringspliktige dokumenter, her-
under spillefilmer. 

119 Forskriftens § 1-10, første ledd bokstav b. 
120 Se forskrift av 21.12.2001 nr.1563 til åndsverkloven med end-

ringer av 23.11.2007 nr. 1281.
121 Om hvilke institusjoner som er omfattet av forskriften, se punkt 

4.1.2.
122 Forskriftens § 1-9, første ledd.

gjøres tilgjengelig på tilsvarende måte, noe som er 
regulert i en egen bestemmelse om pliktavleverte 
dokumenter i forskriften.123 

Denne muligheten124 vil være et supplement 
til tradisjonell utlevering av analoge verk over 
skranke og vil gjøre det enklere å formidle mate-
rialet til publikum innenfor institusjonens lokaler. 

Det er viktig å merke seg at bestemmelsen i seg 
selv ikke inneholder hjemmel til å digitalisere verk 
fra samlingen.125 Skal analogt verk fra samlingen 
gjøres tilgjengelig gjennom terminaler i institusjo-
nens lokaler, må institusjonen ha særskilt hjemmel 
til å digitalisere det analoge verket. Slik særskilt 
hjemmel kan være andre bestemmelser i forskrif-
ten126 eller avtale med rettighetshaver. Dersom 
institusjonen allerede har verket i digital form i sine 
samlinger,127 kan det gjøres tilgjengelig gjennom 
terminaler forutsatt at institusjonen ikke er bundet 
av avtalevilkår som begrenser eller setter forbud 
mot slik tilgjengeliggjøring.»128 For eksempel kan 

123 Pliktavleverte dokumenter omfattes av forskriftens § 1-10, før-
ste ledd, bokstav c. Pliktavleverte dokumenter kan her, som 
ellers, bare brukes til forsknings- og dokumentasjonsformål, jfr. 
pliktavleveringsloven § 1. 

124 I juridisk forstand utgjør dette en offentlig fremføring som 
hører inn under opphavsmannens enerett, jfr. åvl. § 2, tredje 
ledd, derfor er særskilt hjemmel nødvendig. Se ellers punkt 2.4.

125 Derimot omfatter hjemmelen den eksemplarfremstilling som er 
nødvendig for å legge et digitalisert eksemplar på intern server, 
slik at verket nettopp blir tilgjengelig i et internt digitalt nett-
verk i institusjonens lokaler, se for eksempel kongelig resolusjon 
av 23.11.07 om endringer i forskrift til åndsverkloven, s. 6.

126 Det er digitalisering begrunnet i konserverings- og sikrings-
formål, jfr. forskriften § 1-3, som vil være den praktiske hjemmel 
for egendigitalisering som også kan utnyttes til å gjøre verkene 
tilgjengelig gjennom terminaler i egne lokaler, se punkt 4.2.1.

127 Verket er her eksempelvis kjøpt inn i digital form.
128 Når det gjelder digital tilgjengeliggjøring med hjemmel i ånds-

verkloven og dens forskrifter, vil avtalevilkår gå foran lånere-
glene i lov og forskrift, se punkt 4.3.3.
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e-bok eller musikkspor som institusjonen har kjøpt 
og lastet ned via en nettbutikk, gjøres tilgjengelig 
gjennom terminaler, forutsatt at det ikke foreligger 
lisensvilkår som hindrer dette.129

Spørsmålet blir videre hvorvidt forskriften 
tillater at åndsverk institusjonen har kjøpt inn i 
digital form på en fysisk bærer,130 som musikk-cd 
eller film-dvd, kan gjøres tilgjengelig via termi-
naler i egne lokaler. Det finnes ikke et klart svar 
på spørsmålet.131 Trolig vil en slik tilgjengelig-
gjøring av innkjøpte åndsverk utgjøre en er mer 
vidtgående bruk av de aktuelle åndsverkene enn 
det departementet har ønsket å tillate gjennom 

129 I praksis vil det per i dag ofte nettopp foreligge lisensvilkår som 
hindrer offentlig fremføring ved tilgjengeliggjøring via termina-
ler ved kjøp av åndsverk gjennom nedlastingstjenester.

130 Når det gjelder innkjøpt digitalt materiale på fysisk bærer, som 
musikk-cd’er og film-dvd’er, vil eventuelt begrensende vilkår i 
praksis ofte ikke være en gyldig del av avtalen, fordi disse vilkå-
rene er presentert kjøper etter at kjøpet er gjennomført. Slike 
vilkår er i praksis ofte påtrykket coveret, eller lagt inn på cd’en 
eller dvd’en, noe som gjør at vilkårene ikke kommer til kjøpers 
kunnskap før produktet skal tas i bruk. I slike situasjoner tren-
ger ikke kjøper respektere vilkårene fordi disse ikke er gyldig 
avtalt. Se punkt 4.3.3. 

131 Slik tilgjengeliggjøring medfører at det opprettes en kopi på den 
interne server i institusjonen. Det følger samtidig av bestem-
melsens forarbeider at forskriftsbestemmelsen nettopp inne-
holder hjemmel til denne eksemplarfremstillingen. (Forskriften 
§ 1-9, første ledd. Se også kongelig resolusjon av 23.11.07 om 
endringer i forskrift til åndsverkloven, s. 6.) Samtidig synes en 
slik kopiering til den interne server å være i strid med hovedre-
gelen for kopiering etter forskriften om at eksemplarfremstilling 
bare kan skje til «samme format som originaleksemplaret» med 
mindre « annet er særskilt angitt». (Forskriften § 1-2, første 
ledd, 1. punktum.) «Format» betyr i denne relasjon «den type 
fysiske bærer som verket har». (Kongelig resolusjon av 23.11.07 
om endringer i forskrift til åndsverkloven, s. 7.) Trolig vil en cd-
plate eller en dvd-plate måtte regnes som en annen type fysisk 
bærer enn en harddisk på den interne server. Svaret på dette 
spørsmålet og på spørsmålet om hjemmelen i forskriftens § 1-9 
til å kopiere eksemplar av verket til intern server er et «særskilt 
angitt» unntak fra hovedregelen i forskriftens § 1-2, første ledd, 
1. punktum, er likevel ikke helt klare.

forskriften. Når det foreligger tvil om rekkevid-
den av en fribrukshjemmel, bør man falle tilbake 
på hovedregelen, som er at opphavsmannen har 
alle eneretter. Følgelig vil vi ikke anbefaler institu-
sjonene å tilgjengeliggjøre innholdet av innkjøpte 
cd’er eller dvd’er gjennom terminaler under hen-
visning til forskriftens regler.  

Institusjonen kan bare gjøre verk fra sin egen 
samling tilgjengelig gjennom terminaler. Verk fra 
andre institusjoners samlinger kan ikke tilgjenge-
liggjøres, med unntak for fjernlån, som er regulert 
i egen bestemmelse.132

Etter at institusjonen har avklart hvorvidt den 
har lovlig adgang til å gjøre verk digitalt tilgjenge-
lig, blir spørsmålet innenfor hvilke rammer dette 
kan gjøres.

Tilgjengeliggjøringsadgangen er begrenset til 
«institusjonens egne lokaler». Med «institusjo-
nens egne lokaler» menes arkivet, biblioteket eller 
museets egne fysiske lokaler. Dersom institusjo-
nen er en del av en større institusjon, for eksem-
pel universitets- eller høgskolebibliotek, så er det 
bare bibliotekets lokaler som er omfattet. Det er 
klart at bestemmelsen ikke tillater tilgjengeliggjø-
ring av verk på lesesal som ikke ligger i bibliote-
ket, eller tilgjengeliggjøring i universitetets- eller 
høgskolens intranett. Terminalene må med andre 
ord befinne seg i abm-institusjonens eget fysiske 
lokale.133

Spørsmålet om hva som skal regnes som en 
«institusjon» i relasjon til denne bestemmelsen, 

132 Se nedenfor om fjernlån punkt 4.3.2.
133 I kgl.res. av 23.11.07 om endringer i forskrift til åndsverkloven, 

s. 18, heter det for eksempel at tilgjengeliggjøring kun er tillatt 
«i de lokalene som etter en alminnelig språklig og faktisk forstå-
else utgjør institusjonens bibliotek». 
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er reist i forarbeidene.134 Dersom en institusjon 
har lokaler på forskjellige geografiske steder, er 
alle lokaler omfattet, forutsatt at det er tale om 
en institusjon.135 En institusjon som har flere 
filialer, kan lovlig gjøre verk tilgjengelig i alle 
filialenes lokaler, forutsatt at det er tale om «en 
institusjon».136 Samarbeidsavtaler mellom to eller 
flere institusjoner vil på den annen side ikke gjøre 
disse til en «institusjon» i relasjon til bestemmel-
sen.137 Hva som kan regnes som en institusjon må 
i tvilstilfellene vurderes konkret. Viktige faktorer 
vil være hvordan forvaltningen av institusjonen 
og budsjettet er organisert, og hvem institusjonen 
rapporterer til, og som således har styringsmyn-
dighet over institusjonen.138 

Videre kan verkene bare gjøres tilgjengelig for 
«enkeltperson» til «private studieformål». Den 
reelle begrensningen i dette ligger i begrepet 
«enkeltperson». Formålet med regelen er å lage 
en digital parallell til tradisjonell utlevering av 
analoge verk over skranke til bruk i bibliotekets 
lokaler. «Private studieformål» dekker i praksis så 
godt som alle typer konsultering av åndsverk på 
skjerm som enkeltpersoner måtte ønske i biblio-
tekets lokaler. Av praktisk hensyn pålegges hel-
ler ikke institusjonene å kontrollere hvorfor den 

134 Se Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 79 flg. og høringsutkast om 
endring av forskrift til åndsverkloven s. 6. 

135 Nasjonalbibliotekets lokaler i Rana og Oslo tilhører eksempelvis 
begge samme institusjon i relasjon til bestemmelsen. 

136 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 80 og 81.
137 Se Kgl.res. av 23.11.07 om endringer i forskrift til åndsverk-

loven, s. 6.
138 Det heter i Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) på s. 81, første spalte 

at «[s]om en hovedregel kan likevel sies at det ikke vil være 
av avgjørende betydning om institusjonen er spredt på ulike 
fysiske steder, men hva som forvaltnings- og eiermessig inngår i 
samme enhet.» 

enkelte bruker ønsker å konsultere åndsverk på 
skjerm.139 Når verkene bare skal gjøres tilgjengelig 
for «enkeltperson», betyr dette at institusjonen 
ikke kan tillate at grupper av personer i fellesskap 
ser på åndsverkene på skjerm. Likeledes befinner 
vi oss utenfor «private studieformål» dersom 
bruk av åndsverkene inngår i organisert undervis-
ning.140 Er det tale om pliktavleverte dokumenter, 
foreligger ytterligere en begrensing som nevnt 
over ved at disse bare skal brukes til forsknings- 
og dokumentasjonsformål.141

Det er bare offentliggjort verk som lovlig kan 
gjøres tilgjengelig via terminaler.142 

Oppsummeringsvis innebærer forskriftens § 1-9 
at abm-institusjonene kan gjøre åndsverk fra sine 
samlinger tilgjengelig i et intranett for enkeltperso-
ner blant publikum, forutsatt at institusjonen enten 
har hjemmel til å digitalisere verket, eller allerede 
har verket i digital form uten at det foreligger 
avtale vilkår som hindrer tilgjengeliggjøringen.

4.3.2  Elektronisk fjernlån
Forskriften hjemler143 en adgang for institu-
sjonene til å gjøre åndsverk fra sine samlinger 
tilgjengelig for publikum gjennom elektronisk 
fjernlån. Formålet med regelen er å lage en digital 
parallell144 til tradisjonelt fjernlån, der verket sen-
des i ordinær post eller per telefax. Bestemmelsen 

139 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 80. 
140 Et eksempel på hva som ikke er tillatt, finner vi i forarbeidene 

(Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) på s. 80), der det heter at «det ikke 
lenger er tale om «private studieformål»…[hvis] elevene benker 
seg rundt en terminal for å se på diverse digitaliserte kunstverk, 
mens læreren gjennomgår stilarter etc.».

141 Pliktavleveringsloven § 1.
142 Se kapittel 5 om ikke-offentliggjorte verk. 
143 Forskriftens § 1-8.
144 Se kgl.res. av 23.11.07 s. 5.
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tillater at en institusjon på konkret bestilling gjør 
åndsverk tilgjengelig for en bruker som befinner 
seg i en annen institusjons lokaler. Avsenderin-
stitusjonen har her lovlig adgang til å gjøre verket 
som er bestilt, tilgjengelig i mottaksinstitusjonens 
lokaler gjennom et elektronisk nettverk ved bruk 
av e-post eller ved annen overføringsmetode. 

Bestemmelsen omfatter bare konkrete bestil-
linger. Mottaksinstitusjonen må således spesifi-
sere hvilke(t) åndsverk som ønskes fjernlånt. 

Det er bare verk som finnes i avsenderinstitu-
sjonens samlinger som kan fjernlånes, og det er 
videre klart at fjernlånsbestemmelsen ikke er en 
digitaliseringshjemmel i seg selv.145 

Fjernlånsbestemmelsens ordlyd er noe uklar 
med hensyn til hvilke åndsverk som kan fjern-
lånes.146 Dette får likevel ingen praktisk betyd-
ning, fordi det selv med en utvidende tolkning 
må være klart at det kun er eksemplar fremstilt 
med hjemmel i forskriftens §§ 1-1 til 1-9 som 

145 Derimot tillater bestemmelsen nødvendigvis den eksemplar-
fremstilling som rent faktisk skjer ved at et verk gjøres tilgjen-
gelig per e-post eller på server i annen institusjons lokale.

146 Det følger av ordlyden i forskriftens § 1-8, første ledd at det kun 
er «eksemplar fremstilt i samsvar med § 1-2 og § 1-3» som kan 
fjernlånes. Samtidig gir bestemmelsens forarbeider et noe annet 
inntrykk ved at det følger av kgl.res. av 23.11.07 s. 17 at den nå 
vedtatte bestemmelse «gjelder kontrollert fjernlån av eksemplar 
fremstilt etter reglene i dette kapittelet i forskriften, mest prak-
tisk i form av egendigitalisert materiale.». Dette støttes av at 
vedtatte regel er endret fra forslaget til fjernlånsregel i hørings-
utkastet av 09.01.07, forslagets § 1-3, andre ledd, der objektet 
for fjernlån var «eksemplar fremstilt i samsvar med andre 
bestemmelser i dette kapittel». Den vedtatte og gjeldende ord-
lyd er samtidig klar ved at denne nå bare viser til «eksemplar 
fremstilt i samsvar med § 1-2 og § 1-3». Ved slik tilsynelatende 
motstrid mellom forskriftstekst og forarbeider skal forskrifts-
teksten ved tolkning normalt gis forrang og dette støttes av at 
når det foreligger tvil om rekkevidden av en fribrukshjemmel, 
bør man i alle tilfeller falle tilbake på hovedregelen om at opp-
havsmannen har alle eneretter.  

departementet har ment å gjøre til gjenstand for 
fjernlån. Fordi fjernlånsbestemmelsen ikke er en 
digitaliseringshjemmel, er elektronisk fjernlån 
utelukket for eksemplarer fremstilt for utlån.147 
Videre er det lite praktisk at eksemplarfremstilling 
for kompletteringsformål kan utgjøre et grunn-
lag for fjernlån.148 Verk som er innkjøpt i digital 
form kan heller ikke fjernlånes149 med mindre det 
samtidig foreligger adgang til å kopiere verket til 
konserverings- og sikringsformål. Eksemplarer 
fremstilt «[f ]or enkeltpersoners forsk ningsformål 
eller private studieformål»150 kan heller ikke fjern-
lånes, fordi denne bestemmelsen kun er en analog 
kopieringshjemmel. 

Dette betyr at det bare er verk den enkelte insti-
tusjon selv lovlig har digitalisert grunnet konserve-
rings- og sikringsformål som kan fjernlånes.151

Det fjernlånte verk kan bare brukes i mottaksin-
stitusjonens lokaler. Etter at brukeren er ferdig med 
å bruke verket, påligger det mottaksinstitusjonen 

147 Forskriftens § 1-5. Bestemmelsens 2. ledd tillater for så vidt 
digitalisering, men er begrenset til kopiering til fysisk bærer. 

148 Forskriftens § 1-6. Bestemmelsen tillater kopiering av en man-
glende del av et verk institusjonen tidligere har kjøpt. Dersom 
originalverket er digitalt, er det lite praktisk at bare en del av 
dette blir ødelagt. Ved skade vil hele verket normalt forsvinne, 
og da hjemler ikke forskriftens § 1-6 kopiering. 

149 Det er her ikke tale om eksemplar fremstilt med hjemmel i for-
skriften.

150 Forskriftens § 1-9, andre ledd.
151 Det følger av kgl.res. av 23.11.07 s. 6 at bestemmelsen i for-

skriften § 1-9, første ledd, som er bestemmelsen som tillater 
tilgjengeliggjøring via egne terminaler, også tillater den «eksem-
plarfremstilling som er nødvendig for å legge eksemplaret ut på 
den interne server til institusjonen». Vi tror at dersom slike tek-
niske kopier var ment å være et grunnlag for fjernlån, ville dette 
gått frem av forskriftens tekst eller av kgl.res. av 23.11.07. Til 
dette kommer at ordlyden i forskriften ikke omfatter fjernlån av 
eksemplarer fremstilt med hjemmel andre bestemmelser enn §§ 
1-2 og 1-3.



En vEilEdning i opphavsrEtt for arkiv, bibliotEk og musEum 49

å sørge for at det fjernlånte verk blir slettet. Fjern-
lånsbestemmelsen tillater ikke at mottakerbiblio-
teket beholder kopi av det som er fjernlånt.152 Det 
fjernlånte verk kan heller ikke gjøres tilgjengelig for 
andre personer enn den som gjennom mottaksin-
stitusjonen har bestilt dette. 

Det er bare verk som er offentliggjort, som kan 
fjernlånes.153

Pliktavleverte dokumenter kan ikke fjernlånes 
med hjemmel i forskriften.154

4.3.3 Forholdet til begrensende lisensavtaler
Den praktiske hovedregel er at offentlig frem-
føring av åndsverk krever samtykke fra opphavs-
mannen. Skal institusjonen fremføre et verk 
offentlig, må den normalt sørge for å avtale dette 
med opphavsmannen155. Som beskrevet ovenfor156 
tillater forskriften til åndsverkloven digital offent-
lig fremføring i visse spesielle tilfelle. I denne 
relasjon får begrensende lisensavtaler praktisk 
betydning. 

Det følger nemlig av EUs opphavsretts-

152 Hvis vi tenker oss at det finnes ett spesielt verk som er et popu-
lært fjernlånsobjekt, må fjernlånet likevel gjøres konkret for 
hver eneste fjernlånsbestilling.  

153 Jfr. forskriftens § 1-2, tredje ledd. Se også kapittel 6 om ikke-
offentliggjort verk.

154 Opprinnelig var det foreslått at pliktavleverte dokumenter skul-
le kunne fjernlånes fra mottaksinstitusjon til bibliotek under 
universitet og høgskoler, se høringsutkast av 09.01.07 (forslaget 
til § 1-8) og kongelig resolusjon av 23.11.07 om endringer i for-
skrift til åndsverkloven s. 7. Det følger av kgl.res. på samme side 
at departementet vil vurdere forholdet mellom åndsverklovens 
regler og pliktavleverte åndsverk på nytt i forbindelse med plan-
lagt revisjon av åndsverkloven. 

155 Situasjonen er derfor annerledes enn for utlån av åndsverk. Her 
er den praktiske hovedreglen at utlån er tillatt uten at dette må 
avtales med opphavsmannen, se punkt 2.2.5 om avtalerklausu-
ler som forbyr utlån.

156 Se punkt 4.3.1 og 4.3.2.

direktiv,157 at nasjonale regler158 som tillater digital 
offentlig fremføring til studie- og forsknings-
formål, ikke skal gå foran eventuelle lisensvilkår 
som måtte være avtalt. 

Dette betyr at dersom institusjonene har kjøpt 
inn åndsverk gjennom avtaler som inneholder 
lisensvilkår som ikke tillater, eller som – i større 
grad enn forskriftene til åndsverkloven – begren-
ser adgangen til digital offentlig fremføring, må 
lisensavtalene respekteres på dette punktet.

Situasjonen er derfor annerledes enn for utlån 
og visning. Dersom det foreligger avtaler som 
begrenser adgangen til utlån og visning i større 
grad enn det åndsverkloven gjør, vil brudd på 
avtalen ikke samtidig innebære et brudd på 
åndsverkloven. Her er det nemlig tale om bruk 
av fysiske eksemplarer av åndsverk. Dersom det 
derimot foreligger avtale som begrenser adgangen 
til digital offentlig fremføring av åndsverk, vil det 
også være et brudd på åndsverklovens bestem-
melser om opphavsmannens eneretter159 dersom 
avtalen brytes. Forskriften skal tolkes slik at den 
viker for inngåtte avtaler om digital bruk. Institu-
sjonene må derfor kontrollere lisensvilkår for sitt 
materiale før det med hjemmel i forskriften vur-
deres å tilgjengeliggjøre materiale via terminaler 
eller via fjernlån. 

Når det gjelder spørsmålet om når lisensvilkår 
er gyldig avtalt, viser vi til punkt 2.2.5.

157 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF om harmo-
nisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående rettig-
heter i informasjonssamfunnet av 22 mai 2001, artikkel 5.3 (n).

158 Forskriften til åndsverkloven er nasjonale regler i denne sam-
menheng.

159 Åndsverkloven § 2, tredje ledd.
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4.3.4  Brukers adgang til å kopiere digitalt 
tilgjengeliggjort materiale 

Det følger av forskriftens regler160 at institusjonens 
brukere, med hjemmel i den ordinære regel om 
kopiering til privat bruk, har adgang til å ta ana-
loge utskrifter av verk som er gjort tilgjengelig via 
terminaler i institusjonens lokaler og av verk som 
er fjernlånte.,161 Samtidig følger det av forskriften 
at brukere ikke kan «ta maskinlesbar kopi». For 
pliktavleverte dokumenter som er gjort tilgjenge-
lig via terminaler, inneholder forskriften ingen 
regel om utskrifter eller maskinlesbare kopier.162 

Forskriften til åndsverkloven har sitt grunnlag 
i åndsverklovens § 16. Denne bestemmelsen gir 
arkiv, bibliotek og museum spesielle tillatelser til 
bruk av åndsverk. Samtidig følger enkeltpersoners 
adgang til kopiering til privat bruk av åndsverk-
lovens § 12. Forskriftene til åndsverkloven kan 
således ikke begrense den adgang brukeren har til 
å kopiere til privat bruk. Derimot kan forskriften 
regulere hvordan abm-institusjonene kan gjøre 
åndsverk tilgjengelig, herunder hvilke kopierings-
muligheter brukere rent faktisk skal tilbys. Dette 
er nødvendig for at kopiering ikke skal komme i 
nevneverdig økonomisk konkurranse med opp-
havsmennenes interesser.163 Forskriftens regler 

160 Forskriftens § 1-8, andre ledd for fjernlånte dokumenter og § 
1-9, tredje ledd for verk som er gjort tilgjengelig via terminaler. 
Regelen om kopiering til privat bruk finnes i åndsverkloven § 
12. Se også punkt 3.3 om kopiering til privat bruk. 

161 Pliktavleverte dokumenter kan som beskrevet over ikke fjernlå-
nes.

162 Forskriftens § 1-10, andre ledd slår riktignok fast at «[a]nnen 
bruk av pliktavleverte åndsverk følger reglene i pliktavleverings-
loven», men dette er en regel som i alle tilfeller følger av plikt-
avleveringsloven, og som gjelder for all bruk av pliktavleverte 
dokumenter. 

163 Dette er et generelt prinsipp, som kommer til uttrykk i den 

om digital bruk gjennom terminaler og fjernlån er 
kun begrunnet i ønsket om moderne og teknolo-
gisk oppdatert formidling av verk i institusjonene, 
slik at mulighetene for kopiering av verkene frem-
deles må holdes på et minimum.

Reglene i forskriften som tillater brukere å 
ta analoge utskrifter, men ikke tillater dem å ta 
«maskinlesbare kopier» av materiale institusjo-
nene har tilgjengeliggjort via terminaler eller ved 
fjernlån, må derfor forstås slik at institusjonene 
pålegges å sørge for at brukerne ikke får adgang 
til å ta digitale kopier. De får heller ikke adgang 
til å sende digitale kopier ut av den enkelte insti-
tusjons lokale.164 Dette kan rent praktisk gjen-
nomføres ved å sette opp terminaler som kun 
består av skjermer eller plomberte usb-porter. I 
tillegg må institusjonene, for å holde seg innenfor 
forskriften, sørge for at det materialet som gjøres 
tilgjengelig, bare blir tilgjengelig i et intranett der 
brukere ikke har anledning til å sende verk ut av 
institusjonens lokale.

Forskriften åpner derimot for at institusjonene 
kan legge til rette for analoge utskrifter, slik at 
brukeren selv kan ta utskrifter. 165 

Forskriften inneholder ikke regler om utskrif-
ter av pliktavleverte dokumenter som måtte være 
gjort tilgjengelig gjennom terminaler i mottaks-
institusjonens lokaler Situasjonen reguleres der-
for av pliktavleveringsloven og åndsverklovens 

såkalte «tretrinnstesten» i Bernkonvensjonen om vern av litte-
rære og kunstneriske verk av 9. september 1886, art. 9.2. 

164 Uavhengig av dette har bruker, med hjemmel i regelen om kopi-
ering til privat bruk i åndsverkloven § 12, lovlig adgang til å ta 
digitale kopier av materialet. Konsekvensen er derfor at brukere 
for så vidt har lovlig adgang til å kopiere digitalt, mens institu-
sjonene er pålagt å hindre dette. 

165 Forskriftens §§ 1-8, andre ledd og 1-9, tredje ledd.
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øvrige regler. Pliktavleverte dokumenter kan, 
som vi har sett, kun gjøres tilgjengelig til forsk-
nings- og dokumentasjonsformål.166 Den person 
som driver forskning eller dokumentasjon, kan 
lovlig kopiere pliktavleverte dokumenter til privat 
bruk med hjemmel i åndsverkloven § 12, her-
under ta analoge utskrifter av materialet. I tråd 
med forskriftens formål bør institusjonene sam-
tidig sørge for at brukere som driver forskning og 
dokumentasjon, ikke får anledning til å fremstille 
maskinlesbare eksemplarer av pliktavleverte 
åndsverk.167

Det vil ikke bare være egendigitalisert mate-
riale fra egen samling som blir gjort tilgjengelig 
gjennom terminaler i de ulike abm-institusjoner. 
Annet digitalt materiale vil også kunne gjøres 
tilgjengelig via lisensavtaler. Et typisk eksempel  
er digitale tidsskriftsabonnement. Dersom insti-
tusjonen gjør verk som er innkjøpt i digital form 
tilgjengelig, må institusjonen respektere avtalevil-
kår som måtte hindre brukeres utskrifter. Bestem-
melser i slike lisensavtaler går foran kopierings-
bestemmelsene i åndsverkloven med forskrifter, 
både når det gjelder analoge og digitale kopier 

166 Pliktavleveringsloven § 1.
167 Forskriften inneholder ikke en regel som pålegger institusjone-

ne å hindre digital privatkopiering til forsknings- og dokumen-
tasjonsformål av pliktavleverte åndsverk som er gjort tilgjenge-
lig via terminaler. Likevel er det åpenbart at institusjonene av 
hensyn til opphavsmannen bør hindre dette. 

fremstilt på bakgrunn av digitalt innkjøpt mate-
riale underlagt lisensvilkår.168

Materiale som er publisert på Internett, og 
som brukeren får tilgang til via terminaler i insti-
tusjonens lokaler, reguleres ikke av forskriften. 
Materiale hentet fra Internett er verken digitali-
sert eller tilrettelagt av den institusjonen som stil-
ler terminal med Internettilgang til rådighet for 
brukeren. Brukernes kopieringsadgang reguleres 
her av åndsverklovens § 12, og for dette materialet 
inneholder ikke forskriften spesielle regler som 
retter seg mot institusjonen. Forutsetningen er 
imidlertid at disse terminalene holdes klart atskilt 
fra terminaler hvor brukeren har tilgang på egen-
digitalisert materiale fra institusjonens samlinger. 
Det er således juridiske hindre for at brukeren får 
anledning til å ta digitale kopier av denne typen 
materiale. Likevel er det unntak for musikk og 
film, der «fremmed hjelp»-forbudet hindrer bru-
ker å nytte institusjonens utstyr til kopiering til 
privat bruk.169

168 Dette følger av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/29/
EF om harmonisering av visse aspekter av opphavsrett og nær-
stående rettigheter i informasjonssamfunnet av 22 mai 2001, 
art. 5.5. Se punkt 4.3.3 om denne problemstillingen. Når det 
gjelder analoge utskrifter fremstilt på bakgrunn av et digitalt 
innkjøpt verk, som ikke er kjøpt på en fysisk bærer, vil avtale-
vilkår gå foran lovregler og forskrift.

169 Se punkt 3.3.
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5.1. Sitatretten 
Sitatretten i åndsverklovens § 22 er en viktig 
låneregel som gir allmennheten adgang til å gjengi 
mindre deler av opphavsrettslig vernede verk i 
en større sammenheng. Bakgrunnen for sitatret-
ten er bl.a. hensynet til offentlig debatt, forskning 
samt formidling av kunnskap og informasjon. At 
sitatretten er dypt forankret i den moderne opp-
havsretten, fremgår av følgende utsagn av Ragnar 
Knoph: «Retten til å citere er en nødvendig forut-
setning for meningsutveksling, og denne kan et kul-
tursamfund ikke undvære i lengden.»170

Det er bare tillatt å sitere fra offentliggjorte 
verk.171 For øvrig setter bestemmelsen ingen 
begrensing med hensyn til verkskategori eller 
verkstype. Det kan derfor i utgangspunktet site-
res fra alle typer verk. Men i praksis er sitatretten 

170 Knoph, Ragnar: Åndsretten, Oslo 1936, s. 125.
171 Se åndsverkloven § 8 første ledd og punkt 6.2 nedenfor.

mest aktuell for litterære og musikalske verk, og 
til dels for filmverk. 

Sitering av kunstverk eller fotografier er lite 
aktuelt. En slik gjengivelse vil ofte medføre en 
utnyttelse av verket som går utover det bestem-
melsen tar sikte på.172 Et sitat innebærer gjen-
givelse bare av en del av verket, og dette vil for 
kunstverk og fotografier lett medføre en krenkelse 
av opphavsmannens ideelle rettigheter.173 Det fin-
nes imidlertid egne bestemmelser for gjengivelse 
av kunstverk og fotografier i åvl. §§ 23 og 24.174

Ifølge sitatregelen er det tillatt å sitere fra et 
offentliggjort verk i samsvar med «god skikk» og 
«i den utstrekning formålet betinger». Dette inne-
bærer bl.a. at man må sitere i en sammenheng. 
Det vesentlige er at sitatet er aksessorisk, dvs. at 
sitatet må utgjøre en del av en ny fremstilling, og 

172 Se Ot.prp. nr. 15 (1994-1995) s. 127.
173 Se Ot.prp. nr. 15 (1994-1995) s. 127.
174 Se nedenfor i punkt 5.2 og punkt 5.3.
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at det er denne nye fremstillingen som er hoved-
saken.175 

Et sitat brukes normalt for å belyse en påstand i 
en fremstilling, for å angi en uttalelse man imøte-
går176 eller for å gi eksempel på noe man beskriver. 
Fremstillingen der sitatet er tatt inn, kan være en 
tekst, en muntlig fremføring, en film, et kringkas-
tingsprogram, en webside m.m. Hovedsaken er at 
det er en klar sammenheng mellom sitatet og den 
fremstillingen sitatet er en del av. Sitatet kan ikke 
formidles løsrevet fra hovedverket. 

Et musikkforedrag vil således kunne illustreres 
ved fremføring av bruddstykker av musikkverk til 
belysning av innholdet i foredraget. Hvis foredra-
get trykkes, må man begrense seg til notesitat. Det 
er ikke anledning til å la en CD med de utvalgte 
musikkbruddstykkene følge med den trykte ver-
sjonen av foredraget, fordi forbindelsen mellom 
musikksitatet og teksten i et slikt tilfelle er brutt.177 
Musikksitatet vil her kunne oppleves løsrevet 
fra foredraget. En slik bruk ligger derfor utenfor 
regelen i åndsverklovens § 22. Samme situasjon 
kan oppstå når man publiserer en musikk-kritisk 
tekst på Internett og ønsker å belyse teksten med 
lenker til ulike musikkbruddstykker. Også her vil 
det være mulig for brukeren å lytte til musikk-
bruddstykkene uavhengig av om man har lest selve 
teksten. Det er altså ikke noen klar sammenheng 
mellom fremføringen av musikksitatet og den 
fremstillingen sitatet er en del av.

175 Sijthoff Stray, Anne-Lise: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 
kommentert og supplert, Oslo 1987, s. 117.

176 Sijthoff Stray, Anne-Lise: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 
kommentert og supplert, Oslo 1987 s. 118.

177 Eksemplet er hentet fra Lassen, Birger Stuevold: Retten til å 
sitere musikkverk, Festskrift til Gunnar Karnell 1999, s. 773.

Arkiv, bibliotek og museum produserer ofte 
audioguider til bruk i sine utstillinger. Her kan 
sitatretten være anvendelig for fremføring av 
bruddstykker av musikk eller tale. Det sentrale er 
at lydkuttene inkorporeres i helhetlig fremstilling, 
slik at lydkuttene har sammenheng med det som 
for øvrig er lest inn i audioguiden. Det er ikke nok 
at lydkuttene i audioguiden har forbindelse med 
utstilte gjenstander i utstillingen. Sammenhengen 
mellom sitatet og fremstillingen sitatet er en del 
av, blir her for svak. Musikkbruddstykker som 
bare brukes som stemningsskapende bakgrunn 
faller normalt utenfor sitatretten.

Omfanget av sitatet skal ikke være lenger enn 
det som strengt tatt er nødvendig i den aktuelle 
sammenheng. Det betyr at sitatet må innebære en 
lojal og hederlig utnyttelse av verket det siteres fra. 

Hvorvidt det er tillatt å sitere fra et verk, beror 
etter dette på en skjønnsmessig helhetsvurdering. 
Dersom partene i en konkret tvist om sitatretten 
ikke kommer til enighet, må saken avgjøres av 
domstolene.

Sitatretten i åndsverklovens § 22 er en fribruks-
regel. Det betyr at man kan sitere fra et opphavs-
rettslig vernet verk uten samtykke fra opphavs-
mannen og uten å betale vederlag. Det er imidler-
tid nødvendig at opphavsmannen blir navngitt i 
henhold til god skikk.178

5.2 Bruk av bilder i vitenskapelige 
fremstillinger

Som nevnt ovenfor er sitatregelen lite egnet for 
gjengivelse av kunstverk og fotografi. Derimot 
kan offentliggjorte kunstverk og fotografiske 

178 Se åndsverkloven § 3.
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verk/bilder fritt gjengis i tilslutning til teksten i en 
kritisk eller vitenskapelig fremstilling, når dette 
skjer i samsvar med god skikk og så langt formålet 
betinger, se åndsverklovens § 23 første ledd. Bak-
grunnen for regelen er å ivareta den frie forskning 
og kritikk. Kunstnere skal ikke kunne forhindre 
bruk av deres bilder i vitenskapelige fremstillinger 
som behandler deres kunstneriske produksjon i et 
kritisk lys.179

Gjengivelsesretten i åndsverkloven § 23 før-
ste ledd dekker typisk kritiske og vitenskapelige 
avhandlinger på universitets- og høyskolenivå. 
Men også andre tilsvarende fremstillinger, utført 
utenfor slike institusjoner, dekkes av bestemmel-
sen. Det stilles ikke noe krav til et faglig høyt nivå 
på fremstillingen.180 

Gjengivelsen av kunstverket/fotografiene må 
skje «i tilslutning til teksten». Dette innebærer 
at det må være en sammenheng mellom teksten 
og verket som gjengis. Bruken av offentliggjorte 
kunstverk begrenses på denne måten til illustra-
sjonsformål; noe som utelukker bruk av kunstverk 
som rene dekorasjoner i fremstillinger. Bestem-
melsen omfatter bare fremstillinger der teksten er 
hovedformålet, og gjengivelsen av kunstverket/
fotografiet er av mindre betydning.181

Det er et krav at fremstillingen ikke er av «all-
mennopplysende karakter». Bakgrunnen er at all-
mennopplysende fremstillinger ofte gir utgiver og 
forfatter et økonomisk utbytte som det er naturlig 
at opphavsmannen til de gjengitte kunstverk/foto-

179 Se Ot.prp. nr. 26 (1959-1960) s. 38.
180 Wagle og Ødegaard: Opphavsrett i en digital verden, Oslo 1997, 

s. 322.
181 Se Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 96.

grafi får del i.182 Derfor omfatter fribruksregelen183 
i åndsverklovens § 23 første ledd ikke populær-
vitenskapelige fremstillinger. 

Det er viktig å merke seg at bestemmelsen i 
utgangspunktet gjelder for gjengivelse av kunst-
verk og fotografier i analog form. Det betyr at 
slike bilder som hovedregel ikke kan publiseres 
på Internett eller på annen måte i digital form, 
selv om vilkårene for øvrig i åndsverklovens § 23 
første ledd er oppfylt. Imidlertid kan kunstverk og 
fotografier unntaksvis gjengis i digital form der-
som gjengivelsen er «ikke-ervervsmessig».

Et ervervsmessig formål innebærer en målset-
ting om økonomisk overskudd. Det er i forbindelse 
med vitenskapelig forskning ikke bestemmende 
om den personen som forfatter teksten, er ansatt 
ved en institusjon som har ervervsmessig formål. 
Det avgjørende er om den som forfatter teksten, 
selv har et slikt formål. Den type elektronisk gjen-
givelse av offentliggjorte kunstverk eller fotogra-
fiske verk som nokså klart faller inn under unn-
taket, er eksempelvis elektroniske fagtidsskrifter 
med «smalt» innhold og ikke-kommersielt formål. 
Dersom artikkelen gis ut i et tidsskrift, og utgive-
ren har ervervsmessig formål, vil hele gjengivelsen 
være ervervsmessig, og gjengivelsesadgangen vil 
være begrenset til det analoge området.184

Det er i åndsverklovens § 23 annet ledd innført 
en tvangslisens185 for gjengivelse av offentlig-
gjorte fotografiske verk og bilder i vitenskapelige 
fremstillinger av allmennopplysende karakter.  Det 

182 Ot.prp. nr. 26 (1959-1960) s. 38.
183 Fri bruk innebærer en rett til å bruke verket uten å betale ved-

erlag og uten å be opphavsmannen om tillatelse, se punkt 1.7. 
184 Se Ot.prp. nr. 46 for 2004-2005 side 149.
185 Se punkt 1.7 og punkt 5.2.
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innebærer at fotografier kan brukes i populær-
vitenskapelige publikasjoner uten at en innhen-
ter samtykke fra rettighetshaver, men brukeren 
 plikter å betale vederlag. Kunstverk, slik som 
malerier, tegninger, litografier m.m. dekkes ikke av 
bestemmelsen. En del arkiv, bibliotek og museer 
utgir populærvitenskapelige publikasjoner. For 
gjengivelse av fotografier i slike publikasjoner vil 
denne tvangslisensen kunne være praktisk.

Når det gjelder fotografier av personer, kan 
disse gjengis i skrift av biografisk innhold.186 
Bestemmelsen er en fribruks-regel. Gjengivelsen 
av et vernet personfotografi kan dermed skje uten 
samtykke fra fotografen og uten å betale vederlag. 
Det er i slike tilfeller heller ikke nødvendig å inn-
hente tillatelse fra den avbildede personen.187

5.3 Bruk av bilder fra egne samlinger i 
kataloger og meddelelser

Kunstverk og fotografisk verk/bilde som inngår i 
en samling, eller som utstilles eller utbys til salg, 
kan fritt avbildes i katalog over samlingen og i 
meddelelse om utstillingen eller salget.188 Formå-
let med bestemmelsen er å sikre informasjonsbe-
hovet ved kunstutstillinger og salg av kunstverk.189 
Bestemmelsen er av stor praktisk betydning for 
slike utstillinger i arkiv, bibliotek og museum.

Med katalog menes normalt en systematisk 
fortegnelse over verkene i samlingen med opp-
lysninger om samlingens art og historie, korte 

186 Se åndsverkloven § 23 tredje ledd.
187 Se åndsverkloven § 45 c bokstav e) nærmere omtalt nedenfor i 

punkt 7.3.
188 Se åndsverkloven § 24 første ledd.
189 Se Ot.prp. nr. 15 (1994-1995) s. 132.

kunstnerbiografier m.v.190 Uttrykket dekker bare 
kataloger som inneholder de, etter forholdene, 
nødvendige fortegnelser over samlingens eller 
utstillingens innhold. Kataloger som har mer 
karakter av kunstbøker, hvor artikkelstoff og illus-
trasjoner har en langt mer dominerende plass enn 
det egentlige katalogstoffet, faller utenfor.191 Med 
hensyn til slike publikasjoner kan eventuelt regler 
i åndsverklovens § 23 første og annet ledd komme 
til anvendelse.192 

Bestemmelsen gir ikke anledning til spredning 
av et eventuelt restopplag av kataloger eller med-
delelser etter at utstillingen eller salget er over. 
Dette betyr at en eventuell videre eller etterføl-
gende bruk forutsetter samtykke fra rettighets-
haverne.193

Katalog som nevnt ovenfor kan bare fremstilles 
ved trykking, fotokopiering eller lignende meto-
der. Det betyr at bestemmelsen ikke gir anledning 
til å digitalisere slike kataloger og publisere dem 
på Internett. 

Derimot kan kunstverk og fotografiske verk 
gjengis digitalt i meddelelse om utstilling eller 
salg. Med meddelelse menes normalt annonse-
ring eller markedsføring av en særskilt194 utstil-
ling. Det betyr at arkiv, bibliotek og museum kan 
gjengi bilder av vernede kunstverk og fotografi 
på institusjonens hjemmeside på Internett eller 

190 Se Ot.prp. nr. 26 (1959-1960) s. 63.
191 Se Ot.prp. nr. 15 (1994-1995) s. 132 og 133.
192 Se ovenfor punkt 4.2.
193 Se Ot.prp. nr. 15 (1994-1995).
194 Iflg. Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 100 må det innfortolkes et 

krav om at det må være en konkret begivenhet som skal mar-
keres. Dette innebærer at utstillingen, samt meddelelsen, må ha 
midlertidig karakter. Bestemmelsen gir ikke anledning til digital 
markedsføring av permanente utstillinger.
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andre digitale publiseringskanaler for å informere 
om en konkret utstilling, uten først å innhente 
samtykke fra rettighetshaver og uten å betale 
 vederlag. 195

Kunstverk eller fotografi kan avbildes fritt når 
de er varig satt opp ved en offentlig plass eller 
ferdselsvei.196 Bakgrunnen er at disse kunstver-
kene eller bildene er blitt del av gatebildet eller 
landskapet – og dermed også i en viss forstand 

195 Se Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 99 og 100 samt Innst. O. nr. 103 
(2004-2005).

196 Se åndsverkloven § 24 annet ledd.

del av befolkningens felleseie.197 Dette gjelder 
likevel ikke når verket klart er hovedmotivet, og 
gjengivelsen blir utnyttet ervervsmessig. Et typisk 
eksempel på slik ervervsmessig bruk er nærbilde 
av en skulptur som brukes til produksjon av post-
kort.

Byggverk kan fritt avbildes både i analog og 
digital form.198

197 Ot.prp. nr. 15 (1994-1995) s. 133.
198 Se åndsverklovens § 24 tredje ledd og Ot.prp. nr. 46 

(2004-2005) s. 100.



En vEilEdning i opphavsrEtt for arkiv, bibliotEk og musEum 59

Plass til bilde her

nasjonalbibliotEkEt. foto: kjEtil born
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6.1 Innledning
Arkiv, bibliotek og museum har en viktig felles  
oppgave i å bevare og formidle kunnskap, kunst 
og kultur til allmennheten. I de foregående 
 kapitlene er det gjort rede for hvordan åndsverk 
og andre typer arbeider lovlig kan gjøres tilgjen-
gelig for publikum ved spredning (utlån), ved 
visning (utstillinger) og ved fremføring av verk 
(eks. fremføring for levende publikum eller i elek-
troniske nettverk). Videre er det gjort rede for de 
lovbestemte reglene for kopiering av slike verk 
(for eksempel om kopiering i arkiv, bibliotek og 
museum). 

Forutsetningen for at de forannevnte låne-
reglene i åndsverklovens kapittel 2 skal komme 
til anvendelse, er som hovedregel at verket er 
offentliggjort.199 Bakgrunnen for dette er å sikre 

199 Enkelte låneregler stiller krav om at verket må være utgitt for å 
komme til anvendelse; se åndsverkloven. §§ 20 og 21, jf. ånds-
verkloven § 8 annet ledd. Ifølge åndsverkloven § 20 er det imid-
lertid nok at kunstverk og fotografisk verk/bilde er overdratt av 

at opphavsmannen har kontroll med den første 
offentliggjøringen av verket. Det er altså opphavs-
mannen selv som bestemmer når et ikke-offent-
liggjort verk er «modent» for et bredere publi-
kum. Allmennheten er derfor i utgangspunktet 
avskåret fra enhver bruk eller tilegnelse av et 
ikke-offentliggjort verk så lenge det ikke forelig-
ger samtykke fra opphavsmannen. 

6.2 Når er et verk offentliggjort? 
Et verk er gjort tilgjengelig for allmennheten 
når verket med samtykke fra opphavsmannen 
er spredt, vist eller fremført utenfor det private 
området, dvs. utenfor familie- og vennekretsen.200 
Verket trenger ikke å være utgitt for å være offent-
liggjort. Et dikt opplest på radio eller TV vil være 
offentliggjort, selv om det bare finnes et hånd-
skrevet eksemplar av selve diktet. Dette gjelder 

opphavsmannen for å kunne vises offentlig, se punkt 6.2.
200 Se åndsverkloven § 2 tredje ledd.

6
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selv om det bare er innholdet og ikke selve det 
håndskrevne eksemplaret som er gjort tilgjenge-
lig for allmennheten. Det samme gjelder for en 
sang fremført på et lokalt idrettsarrangement. 
Tilsvarende vil en håndskrevet versjon av et utgitt 
verk ansees som offentliggjort så lenge den hånd-
skrevne versjonen er identisk med det utgitte verk.

Kunstverk og fotografiske verk/bilder er som 
hovedregel offentliggjort når opphavsmannen har 
overdratt verket/bildet og det deretter er gjort til-
gjengelig for allmennheten.201 Det behøves her ikke 
noe samtykke fra opphavsmannen for å offentlig-
gjøre verket. Det betyr at dersom opphavsmannen 
overdrar et kunstverk eller fotografisk verk/bilde 
innenfor familie- eller vennekretsen, kan motta-
keren lovlig vise eksemplar av verket/bildet til all-
mennheten eller overdra verket/bildet videre uten 
å be opphavsmannen om tillatelse.202 

6.3 Materiale som kan formidles uavhengig 
av om det er offentliggjort eller ikke 

Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak 
av offentlig myndighet er uten opphavsrettslig 
vern. Det samme gjelder forslag, utredninger og 
andre uttalelser som gjelder offentlig myndig-
hetsutøvelse.203 Her setter ikke opphavsretten 
begrensninger for allmennhetens adgang til mate-
rialet uansett om materialet tidligere har vært 
offentliggjort eller ikke. Imidlertid kan det være 
andre regler som forhindrer visning i arkiv, biblio-
tek og museum, slik som reglene om taushetsplikt 

201 Se åndsverkloven § 8 første ledd annen setning.
202 Se åndsverkloven § 19 første ledd annen setning og åndsverklo-

ven § 20 første ledd annen setning, samt Rognstad, Ole-Andre-
as: Spredning av verkseksemplar, Oslo 1999, side 222.

203 Se nærmere ovenfor under punkt 1.4.

i forvaltningsloven, adopsjonsloven, helselovgiv-
ningen eller andre særskilte lover, regler til vern 
om privatlivets fred og regler om ærekrenkelser i 
straffeloven m.m.

Det kan tenkes at samlingen inneholder mate-
riale som ikke har verkshøyde,204 og som heller 
ikke har vern etter noen av bestemmelsene om 
nærstående rettigheter. Også i slike tilfeller kan 
materialet vises uhindret av opphavsretten, for 
her er materialet overhodet ikke vernet av ånds-
verkloven. 

Tekstmateriale av et visst omfang vil lett opp-
fylle kravene til verkshøyde og omfattes dermed av 
opphavsmannens enerett. Imidlertid vil normalt 
kontraktsformularer mellom private, en del for-
retningskorrespondanse, slik som bestillingslister, 
fakturaer osv., ikke ha noe opphavsrettslig vern. 
I den grad samlingen inneholder den type ikke-
offentliggjorte dokumenter, vil disse dokumentene 
fritt kunne vises for allmennheten i arkiv, bibliotek 
og museum, så fremt andre rettsregler ikke er til 
hinder for det, slik som regler om taushetsplikt 
m.h.t. forretningshemmelig heter m.m.

Som nevnt innledningsvis gjelder opphavs-
mannens enerett kun i et begrenset tidsrom.205 
Når vernetiden for et verk eller annen type arbeid 
er utløpt, kan verket formidles fritt til allmenn-
heten selv om materialet ikke tidligere har vært 
offentliggjort.206 Arkiv, bibliotek og museum må 
imidlertid alltid ivareta opphavsmannens ideelle 
interesser,207 dvs. navngivelsesretten og respek-
tretten.

204 Se nærmere punkt 1.2 for definisjon av et åndsverk.
205 Se punkt 1.8 om vernetid.
206 Se likevel åndsverkloven § 41 a).
207 Se åndsverkloven § 3. 
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 6.4 Behandling av ikke offentliggjort 
materiale 

Arkiv, bibliotek og museum har i henhold til for-
skriften til åndsverkloven208 adgang til å fremstille 
eksemplar av ikke-offentliggjort åndsverk for kon-
serveringsformål. Som nevnt foran i punkt 3.2.3 
er denne kopien kun et bevaringseksemplar, som 
ikke kan formidles til allmennheten. 

Når det gjelder formidling, kan ikke-offentlig-
gjort materiale som abm-institusjoner kjøper fra 
opphavsmannen eller hans arvinger, lånes ut og 
vises til publikum i disse institusjonene.209 Det 
samme må antas å gjelde for materiale som kjøpes 
hos seriøse antikvariater eller auksjonshus. 

En del ikke-offentliggjort materiale blir 
donert til arkiv, bibliotek og museum. Ofte 
ønsker arvingene til mer eller mindre kjente 
kunstnere, vitenskapsmenn eller andre offent-
lige personer at arkiv, bibliotek eller museum 
skal ta vare på private bilder, korrespondanse 
og annet arkivmateriale som har tilhørt arve-
lateren. Ved slike overdragelser er det naturlig å 
innfortolke en begrenset rett for institusjonen til 
å bruke materialet i institusjonen, for eksempel 
ved at det gis tilgang til materialet på lesesalen. 
Bakgrunnen for donasjonen er jo at nettopp at 
disse institusjonene har spesialkompetanse på 
bevaring og formidling av slikt materiale. Nor-
malt bør derfor giveren selv si klart ifra dersom 
han ikke ønsker at publikum skal få tilgang 
til det donerte materialet. Det beste er likevel 
om institusjonen får en skriftlig tillatelse fra 
arvingene (rettighetshaverne) som spesifiserer 

208 Se forskrift § 1-3, 2 ledd.
209 Se åndsverkloven § 19 første ledd første setning.

hvordan institusjonen kan gjøre materialet til-
gjengelig for publikum.

Ofte innholder private arkiv etter kjente perso-
ner ikke bare materiale som avdøde selv har skapt, 
men også materiale som andre personer har pro-
dusert. I den grad det dreier seg om kunstverk og 
fotografiske verk/bilder er formidlingen uproble-
matisk. Når slike ikke offentliggjorte kunstverk/
fotografier på en eller annen måte er overdratt fra 
opphavsmannen (eller dennes arvinger), kan disse 
bildene lovlig spres videre. Slike bilder kan der-
med lånes ut eller vises offentlig i arkiv, bibliotek 
og museum uten samtykke fra opphavsmannen 
eller arvingene.210 

Vanskeligere er det med hensyn til tekstmate-
riale. Et typisk eksempel er brev som den kjente 
personen har mottatt. I den grad brevet kan regnes 
som et åndsverk, noe det normalt må regnes som, 
er det avsender og ikke mottaker som har opphavs-
retten til brevet. I slike tilfeller har ikke arvingene 
som donerer materialet, noen rettigheter til mate-
rialet, og man kan dermed heller ikke innfortolke 
noen begrenset utlåns- eller visningsrett for insti-
tusjonen. Det betyr at de lånereglene i åndsverk-
loven som tillater utlån og visning, ikke kommer 
til anvendelse fordi grunnvilkåret om at materialet 
må være offentliggjort, ikke er oppfylt.211 

Ovenfor er det gjort rede for utlån og visning i 
institusjonens egne lokaler av fysisk eksemplar av 

210 Se åndsverkloven § 19 første ledd, annen setning.
211 I praksis tillater en del arkiv, bibliotek og museum en meget 

begrenset tilgang på slike dokumenter for forskningsformål i 
institusjonens egne lokaler under streng kontroll. Bakgrunnen 
er at det antas at en slik restriktiv visning av eksemplar på lese-
salen i meget liten grad vil ha innvirkning på opphavsmannens 
økonomiske interesser, samtidig som en slik visning kan være 
av avgjørende betydning for den frie forskningen.
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ikke-offentliggjort materiale i form av tekst eller 
bildemateriale. Slikt materiale kan imidlertid ikke 
fremføres for publikum i institusjonen eller leg-
ges ut på Internett uten tillatelse fra rettighets-
haverne.212 

Arkiv, bibliotek og museum sitter også på 
betydelige mengder av lyd- og filmopptak. Ikke- 
offentliggjorte lyd- og filmopptak kan lånes ut 
dersom opptaket er solgt med den utøvende 
kunstners og produsents samtykke. Forutsetnin-
gen er imidlertid at det i opptaket ikke fremføres 
åndsverk som det hefter opphavsrettigheter til, 
for eksempel komponist-, forfatter eller regissør-
rettigheter. 

På samme måte som beskrevet ovenfor m.h.t. 
tekstmateriale, må det antas at institusjonen kan 
innfortolke en rett til å gjøre opptaket tilgjengelig 

212 Se også punkt 2.4.2 om tilgjengeliggjøring av verk i digitale 
nettverk.

for den enkelte bruker ved hjelp av avspillingsut-
styr i institusjonens egne lokaler,213 dersom opp-
taket blir donert av rettighetshaveren selv eller 
hans arvinger. Forutsetningen er at det dreier seg 
om helt enkle produksjoner, der opphavsmannen 
eller arvingene sitter på alle rettighetene. Det kan 
for eksempel være et opptak av en lokal musiker, 
som spiller tradisjonell musikk der vernetiden har 
utløpt. Men selv om giveren (eller arvingen) inne-
har alle opphavsrettighetene til opptaket, anbe-
fales det likevel at institusjonen sørger for å få en 
skriftlig tillatelse for formidling av denne typen 
ikke-offentliggjort materiale. 

Det er for øvrig ingen hjemmel i åndsverklo-
ven til offentlig fremføring av ikke-offentliggjorte 
opptak i arkiv, bibliotek og museum. Ved bruk av 
slike opptak må institusjonen derfor innhente til-
latelse fra alle de involverte rettighetshavere.

213 Se bl.a. forskriftens § 1-9 første ledd.
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7.1 Innledning
Det er ikke bare åndsverk som formidles i arkiv, 
bibliotek og museum. Noe av materialet vil også 
være arbeid eller prestasjoner uten verkshøyde. 
Det være seg sang- og skuespillerprestasjoner, 
ulike typer arbeid knyttet til produksjon av lyd 
og film, fotografiske bilder, kataloger, tabeller og 
formularer m.m. Denne typen arbeid og presta-
sjoner har også vern etter åndsverkloven og kalles 
med et samlebegrep for «nærstående rettigheter». 
En del utgivelser er kombinasjoner av åndsverk 
og prestasjoner uten verkshøyde, for eksempel 
musikk- og filmverk. 

Vernet som bestemmelsene i åndsverkloven 
kapittel 5 gir de nærstående rettighetene, tilsvarer 
for en stor del det vernet åndsverkene har etter 
de alminnelige opphavsrettslige regler. Forskjel-
len er at de nærstående rettighetene har kortere 
vernetid, og at vernet tilkommer både fysiske og 
juridiske personer.

Både arkiv, bibliotek og museum har betyde-
lige mengder fotografier i sine samlinger som 
de ønsker å formidle til sine brukere. Derfor vil 
bestemmelsene om fotografi behandles noe mer 
utfyllende enn de andre bestemmelsene i ånds-
verklovens kapittel 5 nedenfor.

7.2 Fotografiske bilder
Fotografiske bilder214 er fotografi som ikke tilfreds-
stiller kravene til å være et åndsverk, altså som 
ikke har «verkshøyde». Slike bilder har likevel vern 
i henhold til åndsverklovens § 43 a. Etter denne 
bestemmelsen vernes alt som er produsert ved 
hjelp av fotografisk teknikk.215 Fotografiske ånds-
verk vernes derimot etter de alminnelige reglene i 
åndsverkloven. Åndsverkloven opererer altså med 
et tosporet system for vern av fotografier.

214 Åndsverkloven § 43 a.
215 Se Rognstad, Ole-Andreas: Fragmenter til lærebok i opphavs-

rett, Oslo 2004, s. 143.

nærstående 
rettiGheter
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arbEidErbEvEgElsEns arkiv og bibliotEk. foto: siv dolmEn
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Hvorvidt man står overfor et fotografisk bilde 
eller et fotografisk åndsverk, beror på et skjønn og 
må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det er 
derfor ikke mulig å uttrykke generelt om bildene 
til en bestemt fotograf faller i den ene eller andre 
kategori. Avgjørelsen må tas i forhold til hvert 
enkelt bilde. I grensetilfeller vil en eventuell tvist 
måtte avgjøres av domstolene.

Om skillet mellom fotografisk bilde og fotogra-
fisk åndsverk fremgår det følgende av lovforarbei-
dene fra 1995:216

«Et fotografisk bilde viser hva som kunne sees 
fra en bestemt posisjon i et gitt øyeblikk. Et foto-
grafisk verk vil i tillegg til dette ha andre estetiske 
referanser; det vil med kunstneriske virkemidler gi 
uttrykk for noe mer enn de ytre fakta, være foto-
grafens tolkning av det han ser og opplever. Det er 
de sider ved et fotografi som reflekterer en selvsten-
dig skapergjerning som gjør fotografiet til et foto-
grafisk verk og dermed et åndsverk.»

Det kreves altså noe kvalitativt mer enn bare 
en gjengivelse for å kunne betegnes som et ånds-
verk. Det må foreligge en individuell, selvsten-
dig, skapende innsats. Bilder som kun er tatt for 
dokumentasjonsformål, og hvor hensikten kun 
har vært å avbilde det som kunne sees i et gitt 
øyeblikk, vil normalt ikke være åndsverk. For 
eksempel vil fotografier tatt i en fotoboks for 
automatisk trafikkkontroll åpenbart være foto-
grafiske bilder, likeledes vil bilder tatt for å 
dokumentere landskap, veier og bygninger i for-
bindelse med en utbyggingssak som hovedregel 
også regnes som fotografiske bilder. Det samme 
vil nok kunne sies om mange av de bildene 

216 Ot.prp. nr. 54 (1994-95) s. 9.

privatpersoner tar for å gjengi begivenheter eller 
vise steder de har vært.

Godt fotografisk håndverk og god teknikk er 
ikke noe vilkår for å skape et fotografisk åndsverk. 
På samme måte er det ikke avgjørende at fotogra-
fiet er tatt av en profesjonell og anerkjent fotograf. 
Motivvalget er også i utgangspunktet uten betyd-
ning. Det at bildet i ettertid og p.g.a. motivvalget 
har fått en spesiell status, er heller ikke avgjø-
rende. Avgjørende er om fotografen fikk satt sitt 
spesielle preg på bildet da det ble tatt. 

Grensen mellom fotografiske bilder og foto-
grafiske åndsverk vil først og fremst aktualiseres 
når vernetiden etter åndsverklovens § 43 utløper, 
dvs. minst 50 år etter at bildet ble laget. Arkiv, 
bibliotek og museum sitter på store mengder 
gamle, fotografiske bilder. Disse bildene vil ofte ha 
historisk/dokumentarisk verdi. Ifølge lovforarbei-
dene217 vil bildenes betydning nettopp som doku-
mentasjon tilsi at de bør kunne brukes uten at det 
knyttes eksklusive rettigheter til dem.

Vernetiden for et fotografisk bilde er 15 år etter 
utløpet av fotografens dødsår, men likevel minst 
50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Den 
sistnevnte fristen regnes fra bildet ble tatt, dvs. fra 
eksponeringstidspunktet,218 selv om fremkallingen 
og offentliggjørelsen skjer på et senere tidspunkt. 

Fotografiske åndsverk vernes i fotografens leve-
tid og 70 år etter utløpet av fotografens dødsår, i 
tråd med de alminnelige vernetidsbestemmelsene 
for åndsverk.219 

For bruk av fotografier i abm-sektoren, vil 
altså forskjellen mellom fotografiske bilder og 

217 Ot.prp. nr. 54 (1994-95) s. 10 første spalte.
218 Ot.prp. nr. 54 (1994-95) s. 21 annen spalte.
219 Se åndsverkloven § 40.



En vEilEdning i opphavsrEtt for arkiv, bibliotEk og musEum 67

fotografiske åndsverk først og fremst ha betyd-
ning for beregningen av vernetiden.220

Åndsverklovens § 43 a gir fotografen en 
enerett til eksemplarfremstilling og annen for-
midling av bildet til allmennheten. Det betyr at 
dersom bruken i arkiv, bibliotek og museum ikke 
omfattes av noen av lånereglene i kapittel 2 (for 
eksempel åvl. §§ 16, 19, 20, 24), må det innhentes 
tillatelse fra fotografen. 

Et fotografi har alltid et motiv. Noen ganger 
er motivet et selvstendig åndsverk. Typisk gjel-
der det ved fotografering av billedkunst, skulp-
turer og lignende. Dersom vernetiden for det 
avfotograferte åndsverket ikke er utløpt, er det 
nødvendig å innhente tillatelse fra opphavsman-
nen til dette åndsverket hvis fotografiet skal 
gjengis for allmennheten, med mindre noen av 
lånereglene i åndsverkloven kommer til anven-

220 Det tosporede systemet for vern av fotografier oppsto da den 
tidligere fotografiloven av 1960 ble inkorporert i åndsverkloven 
i 1995. Dette innebærer at fotografier som fremdeles var vernet 
i 1995 (dvs. bilder tatt etter 1970) følger gjeldende regler i ånds-
verkloven. Disse fotografiene fikk således forlenget vern tiden. 
For de fotografiske bildene økte vernetiden fra 25 til 50 år, 
mens vernetiden for de fotografiske åndsverkene ble forlenget 
fra 25 år fra bildet ble laget, til 70 år etter fotografens død. De 
nye reglene om vernetid som ble innført i åndsverkloven i 1995, 
gjaldt imidlertid ikke for fotografiske bilder som var «falt i det 
fri» (dvs. hvor verntiden var utløpt) før loven av 1995 trådte i 
kraft. Fotografiske bilder hvor vernetiden var utløpt før 1995, 
fikk dermed ikke forlenget vern. Derimot ble fotografier som 
oppfylte kravet til å være åndsverk, og hvor vernetiden etter 
tidligere lov var utløpt, «gjenopplivet» da den nye loven trådte i 
kraft. Hvis et fotografi hadde verkshøyde (var et åndsverk), ble 
vernet gjenopplivet, selv om verntiden for fotografiet var utløpt 
etter den gamle loven. Vernet for slike åndsverk ble dermed for-
lenget til 70 år etter opphavsmannens dødsår. Dette innebærer 
at det tosporede systemet for fotografier får betydning for foto-
grafiske åndsverk som var falt i det fri før lovendringene i 1995 
trådte i kraft.

delse221. En viktig bestemmelse i så måte for 
arkiv, bibliotek og museum er bestemmelsen i 
åndsverklovens § 24 om avbilding av kunstverk 
i utstillingskatalog og lignende.222 Kunstverk 
eller fotografi kan avbildes fritt når de er varig 
satt opp ved en offentlig plass eller ferdsels-
vei.223 Dette gjelder likevel ikke når verket klart 
er hovedmotivet, og gjengivelsen blir utnyttet 
ervervsmessig. Byggverk kan fritt avbildes både i 
analog og digital form.224

7.3 Fotografi og personvern  
– om retten til eget bilde

Ifølge åndsverkloven § 45 c kan et fotografi 
som avbilder en person, ikke gjengis eller vises 
offentlig uten samtykke av den avbildede. Denne 
bestemmelsen er tatt inn i åndsverkloven til tross 
for at den hovedsakelig er en personvernrettslig 
bestemmelse. Begrunnelsen bak regelen er dels 
å verne den avbildedes personlighet og integritet 
og dels verne eget bilde som formuesgode, da et 
bilde kan ha stor verdi i penger når den avbildede 
er en kjent person.225 

Gjengivelsesforbudet i åndsverklovens § 45 c 
gjelder som hovedregel bare hvor den avbildede er 
gjenkjennelig for andre enn ham selv. Dette inne-
bærer at fotografier som ikke viser personens ansikt, 
vil kunne gjengis uten samtykke så lenge ikke andre 
deler av kroppen avslører personens identitet for en 
større eller mindre krets av personer.

221 Om lånereglene se punkt 1.7.
222 Se nærmere om avbilding i katalog punkt 5.3.
223 Se åndsverkloven § 24 annet ledd, se ovenfor punkt 5.3.
224 Se åndsverklovens § 24 tredje ledd og Ot.prp. nr. 46 

(2004-2005) s. 100, se ovenfor punkt 5.3.
225 Jongers, Maria: Retten til eget bilde, Complex 5/06, s. 26.
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Selv om det som hovedregel kreves samtykke 
for offentlig gjengivelse av personbilde, finnes det 
flere og vidtrekkende unntak. 

Det trengs ikke samtykke fra den avbildede 
personen når bildet har aktuell og allmenn inter-
esse. Unntaket skal sikre informasjonsfriheten og 
ytringsfriheten. Et typisk eksempel på bilde som 
omfattes av unntaket, er personbilder som følger 
nyhetsartikler. Det er viktig å merke seg at bildet 
både må være aktuelt og ha allmenn interesse. 
Det er ikke nok at et av kriteriene er oppfylt. 

Det trengs heller ikke samtykke fra den avbil-
dede når avbildingen av personen er mindre vik-
tig enn hovedinnholdet i bildet. Unntaket dekker 
bl.a. fotografier av bygninger, landskap og plasser 
der det tilfeldig passerer personer. Poenget er at 
de angjeldende personer ikke er grunnen til at 
bildet ble tatt. 

Videre trengs det ikke samtykke når bildet 
gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold 
eller hendelser som har allmenn interesse. Også 
dette unntaket dreier seg om avbildinger der foto-
grafen ikke har helt kontroll på hvilke personer 
som kommer med på bildet. Begrunnelsen for 
unntaket er å kunne videreformidle ulike typer 
offentlige begivenheter der personer deltar. 

For øvrig er det gjort unntak for en fotografs 
bruk av personbilder (portretter) som reklame for 
egen fotografvirksomhet, og samtykke fra perso-
nen er heller ikke nødvendig ved etterlysning og 
etterforskning av en person.

Når et fotografi av en person brukes i en tekst 
av biografisk innhold, er det heller ikke nødvendig 
å innhente samtykke fra avbildede.226Dessuten 

226 Se åndsverklovens § 45 c litra e.

fremgår det av åndsverkloven § 23 tredje ledd at 
personfotografi kan gjengis i en slik sammenheng 
uten samtykke fra fotografen og uten å betale 
 vederlag.227 

Selv om unntakene som nevnt ovenfor er 
omfattende, er det ikke gjort unntak for bruk av 
personbilder som kulturhistorisk dokumentasjon 
i forbindelse med utstillinger eller tilsvarende 
formidling i arkiv, bibliotek og museum. Disse 
institusjonene sitter ofte med betydelige samlin-
ger av portrettbilder og personbilder av kulturell 
og historisk verdi som ikke dekkes av de ovenfor 
beskrevne unntak. Det kan være nærbilder av 
personer i ulike drakter eller i arbeidssituasjoner. 
Det kan være mer sensitive bilder fra ulike institu-
sjoner, slik som barnehjem, sykehus, fengsler osv.

Ifølge åndsverklovens § 45 c gjelder vernet i 
avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans 
dødsår. Bestemmelsen forutsetter at man vet hvem 
som er avbildet, og eventuelt når vedkommende 
døde. Dette er langt fra tilfelle for mange person-
bilder som befinner seg i de ulike abm-institusjo-
ners samlinger. Men dersom bildet er såpass gam-
melt at det er hevet over enhver tvil at personen på 
bildet har vært død i 15 år, vil bildet kunne formid-
les uten hinder av åndsverklovens § 45 c. 

Det finnes også andre lovregler som kan hindre 
formidlingen av personbilder. Straffeloven §§ 252, 
247 og 248 om ærekrenkelser og vern av avdødes 
minne kan tenkes å komme til anvendelse også 
etter 15 år etter utløpet av avbildedes dødsår. Men 
et slik tilfelle vil bare oppstå rent unntaksvis og i 
helt spesielle situasjoner. 

Videre kan personbilder være utferdighet av 

227 Se punkt 5.2 om bruk av bilder i vitenskapelige fremstillinger. 
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forvaltningsorgan eller kommet inn eller lagt frem 
for et forvaltningsorgan slik at bildet kan være 
undergitt taushetspliktsreglene i denne loven. 
Taushetsplikten varer som hovedregel i 60 år og 
beregnes ut fra opplysningenes alder. For opplys-
ninger/bilder i adopsjonssaker er taushetsplikten 
100 år. Disse reglene er særlig praktiske ved drift 
av arkiv.

I tillegg vil en del av disse bildene ikke være 
offentliggjort tidligere, og da kan opphavsrettslige 
hensyn hindre formidlingen.228 

7.4 Katalogregelen
Åndsverkloven § 43 («katalogregelen») beskytter 
formular, katalog, tabell, program, database eller 
lignende arbeid som sammenstiller et større antall 
opplysninger, eller som er resultat av en vesentlig 
investering.

Katalogregelen beskytter således samlinger av 
informasjon som det har kostet tid og penger å 
samle,229 men som ikke oppfyller det opphavsretts-
lige verkshøydekravet. Vernet gjelder selve arbeidet 
som sådan, dvs. selve sammenstillingen av opplys-
ninger, ikke de enkelte opplysningene hver for seg.

Bestemmelsen ble innført fordi det var et «reelt 
og påtrengende behov»230 for å verne også denne 
type arbeider, samtidig som man ikke ønsket å 
utvide definisjonen av åndsverkbegrepet i ånds-
verkloven.

Med begrepet «program» menes systematiserte 
oversikter over arrangementer av forskjellige slag. 
For eksempel vil Norsk Tippings oversikt over 

228 Se nærmere foran under kap. 6.
229 Rognstad, Ole-Andreas: Fragmenter til en lærebok i opphavs-

rett, Oslo 2004, s. 140.
230 Ot.prp. nr. 26 (1959-1960) s. 97.

arrangementer det går an å satse penger på, være et 
slikt «program». Det samme gjelder for teaterpro-
gram eller fjernsynets programoversikt. Bestem-
melsen gjelder ikke datamaskinprogrammer.231

Sammendrag av litteratur, dokument- eller 
bilde samlinger, bibliotekenes referansedata-
baser og ordbøker er også eksempler på hva som 
om fattes av bestemmelsen.232 

Det er den som står ansvarlig for produktets 
tilblivelse, som er rettighetshaver etter åndsverk-
lovens § 43, enten dette er en fysisk eller juridisk 
person. For databaser er det som hovedregel den 
som tar initiativet til og bærer risikoen for inves-
teringen, som er rettighetshaver. Dette betyr at en 
arbeidstaker sjelden vil anses som rettighetshaver 
til denne type arbeider233. Rettighetene til gjen-
standskataloger, registre, journaler og databaser 
av ulike slag i arkiv, bibliotek og museum vil der-
med som hovedregel tilkomme den institusjon 
som har utarbeidet dem.

Vernet medfører en enerett til å råde over hele 
eller deler av arbeidet ved å fremstille kopi eller 
ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. 
Eneretten gjelder ikke for uvesentlige deler av 
arbeidet. Det betyr at man kan fritt kopiere og 
gjenbruke uvesentlige deler av arbeidet uten sam-
tykke fra rettighetshaveren, med mindre denne 
utnyttelsen skjer «gjentatt og systematisk».234

Eneretten varer i 15 år etter utløpet av det år 
arbeidet ble fremstilt. Dersom arbeidet i løpet 
av dette tidsrom offentliggjøres, varer vernet i 
15 år etter utløpet av det år arbeidet første gang 

231 Ot.prp. nr. 85 (1997-1998) s. 41.
232 Lorentzen, Lisa Vogt: Databasevernet, Complex 12/02 s. 53.
233 Ot.prp. nr. 85 (1997-1998) s. 41.
234 Se åndsverkloven § 43 annet ledd.
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ble offentliggjort. Dersom det blir gjort vesentlig 
endringer i databasen som i seg selv er resultat 
av en vesentlig investering, kan det tenkes at det 
foreligger et nytt produkt som vil ha en ny og 
selvstendig vernetid. Det samme gjelder dersom 
det skjer endringer i et slikt omfang at produktet 
inneholder et større antall nye opplysninger.

Katalog eller lignende arbeid som nevnt oven-
for kan også være et åndsverk i seg selv dersom 
frembringelsen har verkshøyde, dvs. dersom det 
ligger en individuell og skapende innsats bak ver-
ket. Et eksempel kan være en katalog over «tide-
nes 100 viktigste musikkalbum» eller «tidenes 100 
viktigste bøker». I begge disse tilfellene ligger det 
en individuell, skapende innstats bak utvelgelsen 
av hva som skal og hva som ikke skal omfattes av 
katalogen. I så fall beskyttes verket i henhold til de 
alminnelige bestemmelsene i åndsverkloven, og 
vernetiden er 70 år etter opphavsmannens død. 
Som nevnt tidligere er det bare fysiske personer 
som kan skape åndsverk.

7.5 Utøvende kunstneres fremføring
Åndsverkloven § 42 etablerer et eget vern for 
musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigen-
ter og andre som gjennom sin kunst fremfører 
åndsverk for tilhørere eller tilskuere.235 

Bestemmelsen gir de utøvende kunstnerne ene-
rett til å råde over sin fremføring, bl.a. ved å gjøre 
opptak av fremføringen og ved å lage kopi av et 
slikt opptak. Eneretten omfatter også eksemplar-
fremstilling av et allerede eksisterende opptak.

Det betyr at arkiv, bibliotek og museum ikke 

235 Norsk Lovkommentar til Åndsverkloven på www.rettsdata.no, 
note 88 av Ole-Andreas Rognstad.

kan gjøre opptak av slike kunstneriske fremfø-
ringer uten tillatelse fra de utøvende kunstnerne, 
med mindre noen av lånereglene i åndsverklovens 
kapittel 2 kommer til anvendelse. Tilsvarende 
gjelder dersom det skal lages ytterligere kopier av 
opptaket.

Videre har de utøvende kunstnere en enerett 
til å gjøre fremføringen eller opptaket tilgjengelig 
for allmennheten. Det betyr at hvis en institusjon 
for eksempel ønsker å bruke et filmopptak i en 
utstilling, må de spørre rettighetshaverne om til-
latelse236 først. 

Derimot er det innført en tvangslisens237 for 
offentlig fremføring av lydopptak av utøvende 
kunstneres prestasjoner i åndsverklovens § 45 b. 
Denne tvangslisensen innebærer at arkiv, biblio-
tek og museum kan fremføre et bestemt lydopp-
tak av utøvende kunstneres prestasjoner for et 
tilstedeværende publikum på et arrangement i 
institusjonen uten å be de utøvende kunstnerne 
om tillatelse. Imidlertid plikter institusjonene å 
betale vederlag til rettighetshaverne.238 

Vernetiden for de utøvende kunstneres presta-
sjoner varer i 50 år etter utløpet av det år fremfø-
ringen fant sted. Dersom opptaket i løpet av dette 
tidsrommet offentliggjøres, varer vernet i 50 år 
etter utløpet av det år opptaket første gang ble 
offentliggjort.

7.6 Lydopptak og film – produsentrettigheter
Åndsverkloven § 45 etablerer et produsent-
vern for tilvirkeren av fonogrammer og film. 

236 I den grad ikke noen av lånereglene kommer til anvendelse, for 
eksempel sitatretten.

237 Se definisjon av tvangslisens i punkt 1.7. 
238 Se mer om dette nedenfor under punkt 7.6.
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Begrunnelsen for produsentvernet er et ønske om 
å beskytte produsentens tekniske og kunstneriske 
innsats, samt de økonomiske investeringene som 
ligger bak denne typen produksjoner.239

Bestemmelsen gir produsenter av lydopptak 
og film en enerett til å råde over opptaket ved å 
fremstille eksemplar av opptaket og gjøre opp-
taket tilgjengelig for allmennheten. Det betyr at 
arkiv, bibliotek og museum ikke kan vise et vernet 
filmverk i institusjonens lokaler uten å be rettig-
hetshaver om tillatelse, fordi dette regnes som en 
offentlig fremføring av filmen. 

Som tidligere nevnt,240 er det innført en tvangs-
lisens i § 45 b for offentlig fremføring av lydopp-
tak. Arkiv, bibliotek og museum kan etter dette 
avspille lydopptak for publikum i institusjonens 
lokaler uten å be om særskilt tillatelse fra produ-
sentene av opptaket (eller de medvirkende artister 
eller skuespillere). Derimot pålegger bestemmel-
sen at det blir betalt vederlag for fremføringen til 
disse rettighetshaverne. 

Bestemmelsen i § 45 b kan være praktisk ved 
bruk av lydopptak i utstillinger, for eksempel i 

239 Norsk Lovkommentar til Åndsverkloven på www.rettsdata.no, 
note 92 av Ole Andreas Rognstad.

240 Se ovenfor i punkt 7.5.

form av «lyddusjer» eller rom der det kontinuerlig 
avspilles ett eller flere lydopptak. Det samme gjel-
der dersom det er plassert terminaler eller annet 
avspillingsutstyr i et utstillingslokale der publi-
kum selv kan velge å høre på ulike lydopptak.

Film og lydopptak har normalt mange ret-
tighetshavere, slik som forfattere, komponister, 
skuespillere m.fl. For at slike verk lovlig skal 
kunne fremføres i bibliotek, må det innhentes 
tillatelse fra alle rettighetshavere, med mindre 
vernetiden for rettighetene er utløpt eller noen av 
lånereglene i åndsverkloven kommer til anven-
delse. Åndsverkloven inneholder imidlertid 
en presumsjonsregel m.h.t. filmavtaler. Denne 
innebærer at produsenten kan gi de nødvendige 
tillatelser for å gjøre filmverk tilgjengelig for all-
mennheten.241

Produsentvernet varer i 50 år etter utløpet av 
det år innspillingen fant sted. Dersom opptaket 
i løpet av dette tidsrommet offentliggjøres, varer 
vernet i 50 år etter utløpet av det år opptaket før-
ste gang ble offentliggjort.

241 Se åndsverkloven § 39 f annet ledd.
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8.1 Innledning
Opphavsmannen har adgang til helt eller delvis å 
overdra opphavsrett til verket ved avtale.242 Over-
dragelse av opphavsrett er nødvendig for at opp-
havsmannen skal kunne utnytte de økonomiske 
enerettene, det vil si retten til eksemplarfremstil-
ling og retten til å gjøre verk tilgjengelig for all-
mennheten.243 Eksempler på avtale der opphavs-
mannen overdrar opphavsrett, er avtale mellom 
forfatter og forlag om utgivelse av bok, tekst- og 
låtskriveres avtaler om innspilling og utgivelse av 
plate, programvareutviklers avtale med oppdrags-
giver om at oppdragsgiver skal ha rettighetene til 
den ferdige programvare eller fotografens avtale 
med avisen om trykking av fotografiet. Det stil-
les ingen formkrav til en avtale om overdragelse 

242 Se åndsverklovens § 39. Opphavsmannen kan likevel ikke over-
dra alle de ideelle rettighetene. Dette går vi ikke nærmere inn 
på her.

243 De økonomiske enerettene finner vi i åndsverklovens § 2.

av opphavsrett. Muntlige avtaler er like bindende 
som skriftlige, men – her som ellers – er skrift-
lige avtaler alltid å foretrekke, slik at uenigheter i 
ettertid kan unngås.

 I de aller fleste tilfeller overdrar opphavsman-
nen rettigheter til et verk mot betaling.

I store deler av vår fremstilling har vi beskrevet 
hvordan abm-institusjonene med hjemmel i lov 
og forskrift, på særskilte vilkår, kan kopiere ånds-
verk og gjøre åndsverk tilgjengelig for allmenn-
heten ved visning, utlån og offentlig fremføring. 

Samtidig har institusjonene i mange situasjoner 
behov for å kunne utnytte åndsverk i større grad 
enn det åndsverklovens låneregler og forskriften 
til åndsverkloven gir adgang til. Det er i disse til-
fellene at avtaler med rettighetshaverne til ånds-
verk er aktuelle. 

Når det gjelder fysiske eksemplarer av ånds-
verk, har vi tidligere beskrevet at disse nor-
malt kan spres videre ved utlån med hjemmel i 

8

avtaler
om opphavsrett – lisensavtaler, 

avtalelisens og klarering av rettigheter
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åndsverkloven.244 Det er derfor særlig i forbin-
delse med digital bruk av åndsverk at avtaler vil 
være aktuelt.

8.2 Om tolkning av avtaler – 
spesialitetsprinsippet

Når opphavsmannen har overdratt opphavsrett 
gjennom avtale, gjelder det såkalte spesialitets-
prinsippet for tolkning av avtalen.245 Spesialitets-
prinsippet innebærer at når opphavsmannen har 
gitt noen en rett til å bruke verket på en bestemt 
måte eller ved bruk av bestemte midler, kan ikke 
den som har fått retten av opphavsmannen, bruke 
verket på andre måter eller ved bruk av andre mid-
ler. Grovt sagt kan man si at spesialitetsprinsippet 
medfører at avtaler om overdragelse av opphavs-
rett – ved uklarheter – skal tolkes i favør av opp-
havsmannen. 

Spesialitetsprinsippet er viktig når ny tekno-
logi som kan brukes til å utnytte åndsverk, 
utvikles. Avtaler inngått før bruk av Internett 
og elektroniske nettverk ble allemannseie, må 
normalt tolkes innskrenkende. Dersom en 
opphavsmann for eksempel i 1985 inngikk tids-
ubegrenset avtale med forlag om at hans bok 
skulle kunne gjøres tilgjengelig for allmenn-
heten ved fremføring,246 må avtalen i dag tolkes 
slik at den ikke omfatter offentlig fremføring av 
boken på Internett. Tilsvarende situasjoner har 
inntruffet for journalister som har skrevet artik-
ler på freelancebasis for det som tidligere var 
papiraviser. Selv om en avis har rett til å trykke 

244 Se punkt 2.2.
245 Spesialitetsprinsippet er hjemlet i åndsverkloven § 39a.
246 Som i 1980 typisk ville vært opplesning for publikum eller opp-

lesning på radio eller tv.

journalistens artikler ubegrenset antall ganger 
i avisen etter den eldre avtalen, medfører spe-
sialitetsprinsippet at artiklene ikke kan legges 
ut på Internett, med mindre det da inngås en ny 
 spesiell avtale om dette.

Rent praktisk tilsier spesialitetsprinsippet, og 
kontraktsrettslige prinsipper for øvrig, at insti-
tusjoner som inngår avtaler om opphavsrett, må 
sørge for at avtaleteksten klart gir dem de ret-
tigheter de ønsker seg. Uklarheter i avtaletekst, 
herunder avtaler som ikke klart omfatter nye 
utnyttelsesmåter for åndsverk, vil altså normalt 
tolkes i disfavør av institusjonene og til fordel 
for opphavsmannen. Det er derfor nødvendig at 
institusjonene er bevisste på hvilken type bruk 
av åndsverket de ønsker å kjøpe rett til, og sørger 
for at dette kommer tydelig til uttrykk i avtale-
teksten.

 
8.3 Lisensavtaler
Avtaler inngått med rettighetshaver om bruk av 
det eneretten beskytter, kalles gjerne lisensavtaler. 
Lisens betyr tillatelse i denne sammenhengen. 
Med lisensavtale vil vi i det følgende forstå avtale 
inngått med rettighetshaver til åndsverk om til-
latelse til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjø-
ring for allmennheten. Rettighetshaveren vil være 
opphavsmannen selv eller den opphavsmannen 
har overdratt opphavsrett til, for eksempel forlag 
eller annet salgsledd. 

Som vi har sett, gir åndsverkloven og dens for-
skrifter institusjonene en viss adgang til eksem-
plarfremstilling og tilgjengeliggjøring av åndsverk 
og nærstående rettigheter uten tillatelse og uten 
betaling. Disse lånereglene har begrenset rekke-
vidde. Hovedregelen er jo at opphavsmannen har 
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alle enerettigheter,247 slik at opphavsmannen skal 
kunne velge å overdra rettigheter mot betaling.

I alle de tilfeller der institusjonene ønsker ytter-
ligere adgang til bruk av åndsverk og nærstående 
rettigheter, vil lisensavtaler være aktuelle. 

På noen områder finnes det standardiserte 
pakkeløsninger i form av allerede eksisterende 
lisensavtaler. Dette gjelder særlig for program-
varelisenser og for elektroniske abonnementer på 
tidsskrifter. Her kjøper man en lisens som leveres 
med vilkår for bruk, og i disse tilfellene er det vik-
tig at institusjonen kontrollerer hva vilkårene er, 
før endelig avtale inngås.

På andre områder kan vi regne med at det ikke 
finnes eksisterende lisenser som dekker den bruk 
institusjonen ønsker å få tillatelse til. I disse tilfeller 
kan institusjonene kontakte rettighetshaver og be 
disse lage tilbud og vilkår for å få tillatelse til bruk. 

Vi kan videre tenke oss at et museum ønsker å 
legge ut bilder av samlingene sine på nettsidene, 
slik at publikum kan se hva som finnes i museets 
samlinger, og hva som for tiden er stilt ut. Dette 
må løses ved lisensavtale. Vi kan også tenke oss 
at biblioteket ønsker å levere tidsskriftartikler 
på e-post til sine brukere. Dette må også løses 
ved avtale. Vi kan videre tenke oss at et bibliotek 
ønsker å la publikum spille dataspill på storskjerm 
i bibliotekets lokaler. Dette vil være en offentlig 
fremføring av dataspillet, og dette må avtales med 
rettighetshaveren.248

Vi kan tenke oss et utall av forskjellige avtaler 
som gir institusjonene økt bruksadgang. Poenget 

247 Se åndsverkloven § 2.
248 Som behandlet under punkt 2.2.3 kan ikke datamaskinprogram-

mer, herunder dataspill, heller lånes ut uten at dette er avtalt 
med rettighetshaver, jfr. åvl. § 19, andre ledd.

er at i alle tilfeller der lov og forskrift ikke gir insti-
tusjonen den bruksadgang institusjonen ønsker 
seg, kan dette løses ved å inngå lisensavtale. 

I biblioteksektoren har såkalte konsortieavtaler 
vært vanlige på noen områder som elektroniske 
tidsskriftabonnementer og for tilgang til infor-
masjonsdatabaser. En konsortieavtale er en avtale 
som fremforhandles på sentralt hold. Fordelen 
med sentralt fremforhandlede avtaler er at den 
enkelte institusjon ikke behøver å bruke store res-
surser på å sette seg inn i vilkår i avtalen, forsøke å 
påvirke vilkårene og på egen hånd forsøke å frem-
forhandle en god pris for avtalen. 

Normalt vil den som på sentralt hold frem-
forhandler en konsortieavtale på vegne av insti-
tusjonene, gjøre alt dette arbeidet, slik at den 
institusjon som ønsker det, kan velge å tre inn 
i en ferdigforhandlet avtale. For arkiv, bibliotek 
og museum har det så langt vært ABM-utvikling 
som har fremforhandlet konsortieavtaler. 

8.4 Creative Commons og lignende spesielle 
lisenser

Ved en lisensavtale selger rettighetshaveren van-
ligvis en nærmere definert bruk av åndsverket til 
den som kjøper lisensen. Det er naturligvis opp til 
opphavsmannen om denne ønsker å ta betalt for å 
gi andre tillatelse til bruk av hans verk eller ikke. 

Det forekommer også at opphavsmannen 
ønsker å la allmennheten bruke ett eller flere av 
sine verk uten å ta betalt for dette, og dette er 
særlig en praktisk problemstilling for tilgjengelig-
gjøring på Internett. 

For den opphavsmann som ønsker å gi all-
mennheten bruksrett til sine verk vederlagsfritt, 
finnes det systemer for dette. Et av de mest kjente 
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er Creative Commons.249 Creative Commons er 
et sett med ulike ferdig formulerte tillatelser som 
opphavsmannen kan bruke, slik at det enkelte 
åndsverk på Internett merkes på en måte som gjør 
at den som ønsker å bruke det, kan se hvilke rettig-
heter opphavsmannen har gitt allmennheten.250 
Her er det altså tale om en vederlagsfri tillatelse 
for bruk gitt av opphavsmannen til allmennheten. 

Den mest brukte Creative Commons-lisensen 
tillater hvem som helst å fritt kopiere og offentlig 
fremføre verket, forutsatt at kopieringen og frem-
føringen er ikke-kommersiell. 

For abm-institusjonene betyr denne lisensen at 
åndsverk som finnes på nettet og som er merket 
med en Creative Commons-lisens (eller andre 
lignende lisenser), fritt kan legges ut på insti-
tusjonenes nettsider, sendes til brukere ved for 
eksempel e-post eller fritt kan skrives ut og deles 
ut til publikum, forutsatt at institusjonens bruk 
til enhver tid er ikke-kommersiell. For verk som 
er merket med slik lisens, har jo opphavsmannen 
på forhånd gitt tillatelse til eksemplarfrem stil ling 
og offentlig fremføring. Fordi det finnes forskjel-
lige typer Creative Commons-lisenser som hver 
for seg gir et større eller mindre handlingsrom for 
brukeren, må institusjonen alltid lese den tilhø-
rende lisens nøye før det aktuelle verket brukes 
utover de rammer som åndsverkloven setter.

249 Se http://creativecommons.org/ og http://www.creativecom-
mons.no for den norske versjonen av lisensene.

250 Det heter på http://www.creativecommons.no/omcc.shtml at: 
«[t]anken bak Creative Commons er å skape et fleksibelt ram-
meverk som gjør det mulig for opphavspersonen å dele (helt 
eller delvis) sin enerett til verket. Til hjelp for dette har organi-
sasjonen utviklet et knippe lisenser som regulerer tilgjengelig-
gjøring, bruk og gjenbruk av åndsverk.»

8.5 Avtalelisens
Åndsverkloven innholder bestemmelser om avta-
lelisens.251 En avtalelisens er en avtale om opp-
havsrett som ved lov gis utvidet rekkevidde. Avta-
lelisensen kan bare inngås med en «organisasjon 
som på området representerer en vesentlig del av 
opphavsmennene til verk som brukes i Norge».252 
Det spesielle med avtalelisensen er at den også 
omfatter verk skapt av opphavsmenn som ikke er 
medlemmer i organisasjonen som inngår avta-
len.253 Det at ikke-medlemmer bindes av avtalen, 
er bakgrunnen for at ordningen må ha hjemmel 
i lov, og det er dette elementet som gjør at avta-
lelisens skiller seg fra en vanlig lisensavtale. En 
avtalelisensavtale er altså ikke det samme som en 
lisensavtale, selv om ordlyden i de to begrepene 
likner på hverandre.

For den som gjennom en avtalelisensavtale får 
adgang til bruk av åndsverk, er denne konstruk-
sjonen en stor fordel. Dette medfører at brukere 
av åndsverk kan henvende seg til én motpart, og 
fremforhandle én avtale som dekker alle åndsverk 
på ett område. 

Bestemmelsene om avtalelisens i ånds-
verkloven gjør det mulig å inngå disse kollek-
tive avtalene for undervisningsbruk, for bruk 
innenfor «Offentlige og private institusjoner, 

251 Se åndsverkloven §§ 13b, 14, 16a og 17b jfr. § 36.
252 Åndsverkloven § 38a.
253 Dette følger av åndsverkloven § 36, første ledd. Grunnen til 

at avtalelisensordningen må være lovfestet, er nettopp at ord-
ningen gjør det mulig for en organisasjon som representerer 
«en vesentlig del av opphavsmennene» til verk på et område, 
å inngå en avtale som omfatter de opphavsmenn som ikke er 
medlemmer i organisasjonen, og som kanskje til og med er helt 
imot en slik avtale. Overfor disse opphavsmennene virker avta-
len som en slags tvangslisens.
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organisasjoner og ervervsvirksomheter»,254 for 
funksjonshemmedes bruk og ikke minst for arkiv, 
bibliotek og museers bruk.255 

Eksisterende avtalelisensavtaler i Norge er inn-
gått mellom Kopinor256 og ulike sammenslutnin-
ger som representerer brukere av åndsverk. Det 
er eksempelvis inngått avtalelisensavtale mellom 
universitetene og høgskolene i Norge og Kopi-
nor.257 Denne avtalelisensavtalen tillater UH-sek-
toren å fotokopiere åndsverk til bruk for ansatte 
og studenter, og avtalen omfatter kopiering av «alt 
utgitt materiale, norsk og utenlandsk».258 UH-
institusjonene må betale en fremforhandlet pris 
per side som kopieres. Fordelen for UH-institu-
sjonene er at det for dem finnes en avtale som til-
later fotokopiering, slik at de ikke trenger å avtale 
kopiering i hvert enkelt tilfelle med den relevante 
rettighetshaver.

 Etter endringer i åndsverkloven i 2005 kan 
det nå inngås avtalelisensavtale som dekker abm-
institusjonenes bruk av åndsverk.259 Per i dag er 
det ikke inngått avtalelisensavtale som dekker 
abm-institusjonenens bruk. Hjemmelen som til-
later denne avtalelisensen omfatter mer enn å 
kopiere. Den tillater også å gjøre åndsverk tilgjen-
gelig for allmennheten. Dette betyr at en fremtidig 
avtalelisensavtale for abm-sektoren i prinsippet 
kan omfatte digital spredning av åndsverk. Vi kan 

254 Åndsverkloven § 14.
255 Åndsverkloven § 16a. 
256 Kopinor er en organisasjon som består av rettighetshavere til 

åndsverk, se www.kopinor.no. 
257 For informasjon om denne avtalelisensavtalen, se http://www.

kopinor.no/avtaler/avtaleomraader/universiteter_og_hoeysko-
ler. 

258 Fra http://www.kopinor.no/avtaler/avtaleomraader/universite-
ter_og_hoeyskoler. 

259 Åndsverklovens § 16a. 

for eksempel tenke oss at bibliotek kan sende tids-
skriftartikler på epost for eksempel til forskere ved 
universitet og høgskoler. Vi kan også tenke oss at 
en del av institusjonens samlinger kan legges ut på 
Internett, eller vi kan tenke oss at avtalelisensen 
kan omfatte publikums kopiering av noter.260 

Svært mye kan i prinsippet inkluderes i en slik 
avtalelisens for abm-sektoren, forutsatt at abm-
sektoren blir enig med den organisasjon som har 
hjemmel til å inngå avtalen, og forutsatt at par-
tene blir enige om pris. 

8.6 Opphavsrett i ansettelsesforhold
Hovedregelen i norsk rett er at den som skaper 
et åndsverk, har opphavsrett til verket. Opphavs-
retten oppstår altså i utgangspunktet hos det 
menneske (fysiske person) som har skapt verket. 
En juridisk person (organisasjon, stiftelse, selskap 
eller lignende) kan ikke skape verk.261 Selv om 
andre bidrar med penger, utstyr, kontorer, atelier 
m.m., får ikke disse personene opphavsrett til 
 verket, med mindre de faktisk har tatt del i selve 
skapelsen av det. Dette innebærer at hvis andre 
enn opphavsmannen skal utnytte eller bruke 
verket, må dette skje på grunnlag av avtale. Vi 
skal nedenfor se nærmere på hvilken konsekvens 
arbeidsavtalen har for rådigheten over verket.

Når verk er skapt i et ansettelsesforhold, er det 
ikke alltid like naturlig at opphavsmannen skal 
kunne råde fritt over åndsverket. I slike tilfeller 

260 Som behandlet under punkt 3.3 kan publikum ikke lovlig kopi-
ere noter på institusjonens utstyr med hjemmel i privatbruks-
kopieringsregelen i åndsverkloven § 12.

261 Se også punkt 1.2 ovenfor om vilkår vern etter åndsverkloven. 
Derimot kan en juridisk person i juridisk forstand skape data-
baser, se nedenfor, og andre frembringelser som har vern etter 
åndsverklovens kapittel 5, men som altså ikke er åndsverk.
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har arbeidsgiver ofte lagt føringer på hva som skal 
skapes. Dessuten vil det normalt være meningen 
at verket skal benyttes av arbeidsgiver eller i for-
bindelse med arbeidsgivers virksomhet.

Det finnes ingen generell bestemmelsene i 
åndsverkloven som regulerer forholdet mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver med hensyn til ånds-
verk som er skapt i ansettelsesforhold. Derimot 
finnes det et generelt ulovfestet prinsipp som går 
ut på at opphavsretten til verk skapt i ansettelses-
forhold, i mangel av annen avtale, vil kunne anses 
som overført til arbeidsgiveren «i den utstrekning 
det er nødvendig for at ansettelsesforholdet skal nå 
sitt formål og det dessuten er omfattet av arbeids-
takerens oppgaver i arbeidsforholdet å skape slike 
verk».262 Hvorvidt opphavsretten anses overført fra 
arbeidstaker til arbeidsgiver i kraft av ansettelses-
forholdet, vil etter dette bl.a. bero på en tolkning 
av arbeidsavtalen, hva som er sedvanlig innenfor 
de ulike arbeidsfelt og hva som kan anses stillti-
ende forutsatt mellom partene. I denne helhets-
vurderingen vil man også ta hensyn til hvorvidt 
arbeidstakeren bruker arbeidsgiverens tekniske 
utstyr eller andre ressurser, hvorvidt arbeidstake-
ren får lønn, hvorvidt verket er skapt i arbeids-
tiden, verkshøyden til de verk arbeidstakeren 
 skaper og eventuelt andre relevante momenter. 

Det vil normalt være en presumpsjon for at 
arbeidsgiveren får overdratt rettighetene til 
utnyttelsesformer som faller innenfor arbeidsgi-
vers vanlige virksomhetsområde.263 For eksem-
pel vil fotografier og tekst om institusjonen, om 
institusjonens samlinger eller om kommende 

262 Se Ot.prp. nr. 84 (1991-92) s. 21.
263 Vigen, Bernhard: Arbeidstakeres opphavsrett, Oslo 2001, s. 112.

utstillinger som en informasjonsmedarbei-
der utarbeider i arbeidstiden, kunne brukes av 
arbeidsgiver i virksomhetens vanlige informa-
sjonsarbeid. Derimot kan ikke institusjonen selge 
fotografiene som informasjonsarbeideren har 
tatt til bruk i virksomheten, videre til et bildebyrå 
uten fotografens samtykke. 

Det er grenser for hvor langt arbeidsgiver kan 
gå i å innfortolke en overgang av opphavsrett i en 
knapp eller upresist formulert arbeidsavtale. Som 
nevnt ovenfor264 medfører spesialitetsprinsippet at 
avtaler om overdragelse av opphavsrett ved uklar-
het skal tolkes i opphavsmannens favør. Dette 
innbærer at uklare opphavsrettsoverdragelser må 
tolkes innskrenkende, slik at rettighetene forblir 
hos opphavsmannen. Som utgangspunkt vil en 
eventuell overføring av opphavsrett til arbeidsgi-
ver ikke omfatte nye utnyttelsesmåter eller nye ret-
tigheter som har oppstått etter at arbeidsavtalen 
ble inngått. Det er derfor viktig at institusjonene 
sørger for å utarbeide klare og entydige avtaler om 
hvilke rettigheter som eventuelt skal overføres fra 
arbeidstaker til arbeidsgiver når det skapes ånds-
verk i et ansettelsesforhold.

Når det gjelder forskningsarbeid utført av uni-
versitets- og høyskoleansatte, er det etablert sed-
vane for at opphavsretten til denne type verk ikke 
går over til arbeidsgiveren på grunnlag av anset-
telsesforholdet.265 Bakgrunnen for denne praksi-
sen er bl.a. hensynet til forskningens frihet og 
uavhengighet.266 

Det skal videre nevnes at det finnes en lovfestet 

264 Se punkt 8.2.
265 Se Vigen, Bernhard: Arbeidstakeres opphavsrett, Oslo 2001, s. 64.
266 Immaterialrettsutvalget: Opphavsrettslige problemstillinger ved 

universitetene og høyskolene, Complex 1/04, s. 111.
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spesialregel om overgang av opphavsrett i anset-
telsesforhold i forbindelse med utviklingen av 
datamaskinprogram. Det følger av åndsverklo-
ven § 39g at opphavsrett til datamaskinprogram 
«som er skapt av en arbeidstaker under utførelsen 
av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet 
eller etter arbeidsgivers anvisninger», går over til 
arbeidsgiveren med mindre annet er avtalt.

For arkiv, bibliotek og museum er det viktig å 
merke seg at spørsmålet om opphavsrett til kata-
loger og databaser stiller seg annerledes enn det 
som er sagt ovenfor om åndsverk. Som nevnt 
tidligere,267 er kataloger, tabeller, program og data-
baser (som ikke regnes som åndsverk) beskyttet 
av katalogregelen i åndsverklovens § 43. Ifølge 
denne bestemmelsen er det den som står ansvarlig 
for produktets tilblivelse som er rettighetshaver, 
enten dette er en fysisk eller juridisk person. For 
databaser er det som hovedregel den som tar ini-
tiativet til og bærer risikoen for investeringen som 
er rettighetshaver. Dette betyr at en arbeidstaker 
sjelden vil anses som rettighetshaver til denne type 
arbeider.268 Rettighetene til gjenstandskataloger, 
registre, journaler og databaser av ulike slag i arkiv, 
bibliotek og museum, vil dermed som hovedregel 
tilkomme den institusjon som har utarbeidet dem. 

Det kan tenkes at kataloger og databaser som 
nevnt foran oppfyller vilkårene til å være et ånds-
verk. I så fall må et eventuelt spørsmål om hvem 
som innehar opphavsretten, vurderes på bak-
grunn av en tolkning av arbeidsavtalen i henhold 
til de momentene som er nevnt ovenfor.

267 Se punkt 7.4.
268 Ot.prp. nr. 85 (1997-1998) s. 41.

8.7 Klarering av rettigheter og 
rettighetsorganisasjoner

Som nevnt ovenfor269 kan det være ønskelig for 
arkiv, bibliotek og museum å bruke og formidle 
vernede åndsverk utover de rammene som låne-
reglene setter. I slike tilfeller er det nødvendig å 
innhente tillatelse (eller lisens) fra opphavsman-
nen eller andre rettighetshavere for å benytte 
verket til ønsket formål. Dette kalles klarering. En 
klarering er en form for lisensavtale.270 Institusjo-
nen må klarere rettighetene før den aktuelle bruk 
av verket.

For å klarere opphavsrettighetene i et verk må 
institusjonen først bringe på det rene hvem som 
er opphavsmann/rettighetshaver til verket. Som 
kjent kan det være flere ulike rettighetshavere i et 
verk, og vernetiden for de ulike rettighetene kan 
være forskjellig. En del institusjoner sitter på sær-
skilt fagkompetanse som gjør at de har utførlig 
kunnskap om rettighetshaverne til de ulike typer 
verk og arbeider som de har i sine samlinger. 
Andre har behov for hjelp i dette arbeidet. Deret-
ter må rettigheten klareres med de relevante ret-
tighetshaverne eller rettighetsorganisa sjonene.

Forlag, produsenter og lignende utgivere får 
normalt overført en avgrenset rett til å råde over 
verket i kraft av utgivelsesavtalen. Denne råderet-
ten kan også innebære en rett til å gi samtykke 
til etterfølgende utnyttelse av det utgitte verket. 
Derfor er det naturlig å starte med å forhøre 
seg hos utgiveren når man skal innhente sam-
tykke til bruk av åndsverk (eller andre arbeid/
produksjoner) som går utover det lånereglene i 

269 Se punkt 8.1. 
270 Se ovenfor punkt 8.3.
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åndsverkloven tillater. Kan ikke utgiveren gi de 
nødvendige tillatelser, må man henvende seg til 
opphavsmannen.

Mange opphavsmenn og rettighetshavere  
er organisert i en eller flere rettighets haver-
organisasjo ner. Rettighetsorganisasjonene ivare-
tar rettighetshavernes interesser og kan ha fått 
fullmakt til å forvalte medlemmenes opphavs-
rettigheter eksklusivt eller i forhold til bestemte 
typer bruk. Selv om en rettighetsorganisasjon ikke 
forvalter opphavsrettighetene til den angjeldende 
opphavsmann/rettighetshaver, kan organisasjonen 
ofte være behjelpelig med kontaktopplys ninger til 
rettighetshaveren. En del av rettighetsorganisasjo-
nene forvalter også opphavsrettig hetene til uten-
landske opphavsmenn.

De enkelte rettighetsorganisasjoner kan være 
organisert i større forvaltningsorganisasjoner, slik 
som Kopinor og Norwaco.

Rettighetsorganisasjonene Bono, Kopinor, Lino, 
Norwaco, Tono, Fono og Gramo har gått sammen 
i Foreningen Clara. Formålet med foreningen er 
å spre informasjon til allmennheten og relevante 
brukere om opphavsrett og bidra til å lette klare-
ringen av rettigheter til bruk av vernede åndsverk 
og arbeid/prestasjoner. Foreningen har blant annet 
skapt nettstedet www.clara.no som er en informa-
sjonssentral om opphavsrett og klarering. 

Opplysningene om organisasjonene som er 
omtalt nedenfor, er hentet fra brosjyren «Forvalt-
ning av opphavsrettigheter i Norge», utgitt av 
Foreningen Clara i 2006. 

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for-
valter billedkunstnernes rettigheter på grunnlag 
av individuelle og eksklusive fullmakter og gjen-
sidighetsavtaler med utlandet. BONO inngår 

avtaler om reproduksjon og annen sekundærbruk 
av billedkunst.

GRAMO representerer produsenter og utø-
vende kunstnere. Gramo oppkrever og fordeler 
vederlag til utøvende kunstnere og produsen-
ter når deres innspillinger blir kringkastet eller 
offentlig fremført i Norge i henhold til åndsverk-
lovens § 45 b.271

KOPINOR representerer medlemmer i 22 nor-
ske rettighetshaverorganisasjoner av opphavs-
menn eller utgivere samt utenlandske rettighets-
havere. Kopinor inngår avtaler om kopiering og 
annen fremstilling av eksemplar til bruk i utdan-
ningsinstitusjoner, offentlig administrasjon samt 
organisasjons- og næringsliv. 

LINO forvalter skribenters rettigheter på 
grunnlag av individuelle og eksklusive fullmakter. 
LINO inngår avtaler om videreutnyttelse av lit-
terære tekster med alle typer brukere på vegne 
av tilsuttede skribenter, og krever inn og fordeler 
vederlag for bruken til skribentene.

NORWACO representerer medlemmene i 34 
norske rettighetshaverorganisasjoner av opp-
havsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og 
produsenter. Norwaco inngår bl.a. avtaler om rett 
til videresending av radio- og fjernsynskanaler i 
kabelnett, avtaler om rett til opptak av radio- og 
fjernsynsprogram til undervisnings- og informa-
sjonsformål m.m..

TONO representerer komponister, tekstforfat-
tere og musikkforlag på grunnlag av individuelle 
og eksklusive forvaltningskontrakter og gjensidig-
hetsavtaler med utlandet. TONO inngår avtaler 
om offentlig fremføring og lydfesting av musikk.

271 Se nærmere om § 45 b under punkt 7.6.
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Internett er et verdensomspennende nettverk for 
datakommunikasjon og informasjonsspredning. 
Alle kan legge ut materiale på Internetts åpne del. 
Dette innebærer at Internett innholder enorme 
mengder informasjon av ulik karakter, både lovlig 
og ulovlig publisert. Det finnes ingen overordnet 
ansvarlig redaktør eller utgiver som «siler» infor-
masjonen på Internett. Når materialet er publi-
sert på Internetts åpne del, uten noen form for 
adgangsbegrensning eller passord, kan alle som har 
en PC med Internettilkobling få tilgang på materia-
let. Derfor er det en utbredt oppfatning blant folk 
flest at alt som er publisert på Internett, fritt kan 
kopieres og gjenbrukes av alle, og at vanlige lover 
og regler ikke gjelder på nettet. Men Internett er 
ikke noe rettslig friområde, og gjenbruk av mate-
riale reguleres her som ellers av lov og avtaler.

Alt materiale som er tilgjengelig på Internett, er 
digitalt. Det er materiale i form av tekst, lyd eller 
bilde eller en kombinasjon av disse. Materiale som 

spres på Internett, flyttes ikke, det kopieres.272 
Når et verk formidles på Internett, skjer det 

to opphavsrettslige handlinger: Verket kopieres 
(det lages en ny digital kopi), og verket fremføres 
på skjermen for brukeren. Publisering på Inter-
netts åpne del anses som offentlig fremføring, 
uavhengig av hvor mange som faktisk har gjort 
seg kjent med verket.273 Som nevnt tidligere 
hører kopiering og offentlig fremføring av verk 
til opphavsmannens enerettigheter.274 Det fin-
nes ingen låneregel275 i åndsverkloven som til-
later publisering av vernede verk på Internett. 
Slik publisering krever alltid opphavsmannens 
samtykke. Har opphavsmannen gitt tillatelse til 
å publisere verket på et nettsted, kan ikke verket 
kopieres og publiseres på et annet nettsted uten 

272 Wagle og Ødegaard: Opphavsrett i en digital verden, Oslo 1997, 
s. 95.

273 Se punkt 2.4.2 ovenfor.
274 Se ovenfor punkt 1.6.
275 Se ovenfor punkt 1.7.

GjenBruk
av materiale hentet fra Internett

9
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tromsø bibliotEk og byarkiv. foto: siv dolmEn
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opphavsmannens tillatelse, fordi dette innebærer 
en ny kopiering og en ny fremføring av verket på 
det nye nettstedet. Det kan være både økono-
miske og ideelle grunner til at opphavsmannen 
velger å publisere sitt arbeid på ett nettsted, men 
ikke på et annet.

Det er ikke alt materiale på Internett som er 
opphavsrettslig vernet. Verk eller andre typer 
arbeider der vernetiden er utløpt,276 kan fritt gjen-
brukes på nettet – så vel som i andre publisering-
skanaler – så lenge opphavsmannens ideelle ret-
tigheter277 (navngivelsesretten, respektretten) blir 
overholdt. Det er likevel viktig å merke seg at selv 
om vernetiden for en tekst eller et bilde kan være 
utløpt, så kan selve utgivelsen som teksten eller 
bildet er hentet fra, være av nyere dato og dermed 
ha vern etter markedsføringsloven.278

Offentlige dokumenter er uten vern.279 Slike 
dokumenter kan derfor også fritt spres, kopieres 
og gjenbrukes både på Internett og i andre publi-
seringskanaler. Ved gjenbruk er det imidlertid god 
skikk å angi kilden for hvor materialet er hentet fra.

Men også opphavsrettslig vernet materiale som 
er publisert på Internett, kan gjenbrukes i kraft av 
lov eller avtale. 

Ifølge åndsverkloven § 12 kan privatpersoner 
laste ned lovlig utlagt materiale på Internett til 
privat bruk.280 Det kopierte materiale kan bare 
brukes innenfor en privat krets og kan derfor ikke 
spres eller fremføres offentlig. Dette utelukker 
publisering på en eventuell hjemmeside brukeren 

276 Se punkt 1.8 om vernetid.
277 Se åndsverkloven. § 3, jfr. punkt 1.6 ovenfor.
278 Se punkt 1.9 ovenfor.
279 Se åndsverkloven § 9 og punkt 1.4 ovenfor.
280 Se punkt 3.2. 

måtte ha på Internetts åpne del. Det hjelper ikke 
at det bare er en lukket krets som får tilgang til 
materialet, hvis kretsen omfatter personer utenfor 
den private sfæren.

Sitatretten281 gir i en viss utstrekning anledning  
til å sitere mindre deler eller utdrag fra vernede 
verk på Internett i den utstrekning formålet 
betinger. Forutsetningen er at opphavsmannens 
ideelle rettigheter282 blir overholdt. Som nevnt 
tidligere er det først og fremst tekstmateriale som 
er kjerneområdet for bruk av sitatregelen. Sitering 
av kunstverk eller fotografier er lite aktuelt.283

Opphavsrettslig vernet materiale er ofte 
publisert på Internett med en opphavsrettsnotis 
(«Legal notice») som redegjør for hvorvidt all-
mennheten kan kopiere og gjenbruke materiale. 
Kopiering og gjenbruk utover det opphavsman-
nen har gitt tillatelse til i opphavsrettsnotisen, 
vil normalt innebære et brudd på åndsverkloven.  
Tilsvarende gjelder for de såkalte Creative Com-
mons-lisensene.284 Dette er ferdig formulerte og 
standardiserte lisenser som følger det utlagte 
materiale, og som redegjør for hvordan allmenn-
heten kan bruke materialet.

Det er tillatt å lenke til åndsverk og andre typer 
arbeid som allerede ligger tilgjengelig på Internett 
uten å be om opphavsmannens tillatelse. Forut-
setningen er at det åndsverket det lenkes til ikke 
er lagt ut uten opphavsmannens tillatelse. Det er 
videre et vilkår at lenkingen er lojal og i henhold 
til god forretningsskikk.285

281 Se åndsverkloven § 22.
282 Se åndsverkloven § 3, jfr. punkt 1.6 ovenfor.
283 Se nærmere punkt 5.1.
284 Se nærmere punkt 8.4.
285 Se punkt 2.4.3 om pekere.
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Det er diskutert i juridisk teori hvorvidt mate-
riale som er lagt ut på Internett medfører et 
implisitt samtykke fra opphavsmannen til gjen-
bruk av materialet utover det som er fastlagt i 
åndsverkloven. Tanken er at folk som publiserer 
materiale i en så åpen kanal som Internett, har 
ment at allmennheten også til en viss grad skal 
kunne gjenbruke verket deres. Hvorvidt et slikt 
implisitt samtykke gjelder, og hva slags bruk dette 
eventuelle samtykke omfatter, er foreløpig ikke 
klart fastlagt verken i teori eller rettspraksis. 

En del materiale kan være publisert på Inter-
nett i strid med opphavsretten. Slikt ulovlig utlagt 
materiale kan ikke lastes ned eller republiseres 
uten at brukeren blir medskyldig i opphavsretts-
brudd. Materialet kan også være publisert i strid 
med andre lover, slik som straffeloven, person-
opplysningsloven, forvaltningsloven, helselov-
givningen osv. Viderespredning av slikt materiale 
kan dermed gjøre brukeren medskyldig i brudd 
også på disse lovene.
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I utgangspunktet er en institusjon, som juridisk 
person, ansvarlig for alle handlinger som institu-
sjonen foretar. Ansvaret omfatter som hovedregel 
også de ansattes handlinger i tilknytning til utøvel-
sen av deres arbeid. Dette betyr at arkiv, bibliotek 
og museum er ansvarlig for at virksomhetens 
egen bruk av åndsverk eller andre vernede arbeid 
ikke er i strid med åndsverklovens bestemmelser. 
Videre må institusjonen påse at all kopiering som 
foretas av de ansatte og all formidling av materiale 
i institusjonen, skjer i samsvar med loven eller 
avtale med rettighetshaver. For å oppfylle dette 
ansvaret må institusjonen sørge for at både ansatte 
og ledelse har den nødvendige kunnskap om retts-
reglene. Villfarelse om lovens regler fritar normalt 
ikke for ansvar. Utgangspunktet er at folk som 
omgåes opphavsrettigheter i sin næring, må lære 
seg reglene, og ved uklarhet innrette seg lojalt.286 

286 Sijthoff Stray, Anne-Lise: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 
kommentert og supplert, Oslo 1987, s. 307.

Når det gjelder publikums eventuelle kopiering 
og formidling av materiale som tilhører arkiv, 
bibliotek og museum, er det i utgangspunktet den 
enkelte brukers ansvar å overholde regelverket. 

Men åndsverkloven inneholder også bestem-
melser som gjør medvirkning til opphavsretts-
brudd straffbart. Det er et ufraviklig vilkår for 
medvirkningsansvaret at den det gjelder har hatt 
kjennskap til den ulovlige handlingen. Hvorvidt 
en institusjon eller en ansatt har medvirket til 
opphavsrettsbrudd, må for øvrig vurderes konkret 
i det enkelte tilfelle. 

Abm-institusjonene oppfordres derfor til å lage 
egne rutiner i forhold til hvordan institusjonen 
selv og de ansatte skal opptre for å overholde 
åndsverklovens bestemmelser. Dette gjelder både 
rutiner for institusjonens og dens ansattes bruk 
av åndsverk i virksomheten og rutiner for hvordan 
de ansatte skal forholde seg til brukers eventuelle 
opphavsrettsbrudd i forbindelse med utlån og 
bruk av verk i samlingene. Med hensyn til det 

ansvar
og virkninger av brudd på åndsverkloven
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siste kan det generelt kreves at den ansatte utviser 
normal aktsomhet og reagerer og informerer der 
det er nødvendig.

Forsettlig eller uaktsomt brudd på åndsverk-
loven straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 
måneder.287 Ved skjerpende forhold er straffen 
bøter eller fengsel i inntil 3 år.288 Medvirkning 
straffes på samme måte289. Forsøk kan straffes likt 
med fullbyrdet forbrytelse.290 

Skade som følge av brudd på åndsverkloven 

287 Åndsverkloven § 54 første ledd.
288 Åndsverkloven § 54 fjerde ledd.
289 Åndsverkloven § 54 tredje ledd.
290 Åndsverkloven § 54 femte ledd.

kan kreves erstattet etter alminnelige erstatnings-
regler.291 Selv om gjerningsmannen har handlet 
i god tro, kan den fornærmede rettighetshaver 
kreve erstattet nettofortjenesten ved den opp-
havsrettslig ulovlige handlingen.292

Ulovlig fremstilte eksemplar av åndsverk eller 
andre vernede arbeid kan inndras eller overføres 
til fornærmede rettighetshaver. Det samme gjel-
der for åndsverk og andre arbeider som er ulovlig 
innført eller gjort tilgjengelig for allmennheten i 
Norge.293

291 Åndsverkloven § 55 første ledd.
292 Åndsverkloven § 55 andre ledd.
293 Åndsverkloven § 56 første ledd.
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Reglene om opphavsrett er i utgangspunktet 
nasjonale. Det betyr at åndsverkloven bare gjel-
der på norsk territorium. Utenfor Norges grenser 
gjelder andre lands regler. Den utstrakte hande-
len med åndsprodukter over landegrensene har 
imidlertid opp gjennom årene utviklet et behov 
for internasjonale «kjøreregler» på opphavsret-
tens område. Norsk opphavsrettslovgivning blir 
således ikke til i et rettslig vakuum. Lovgiver er 
bundet av de bilaterale og multilaterale konven-
sjoner som Norge har tiltrådt. De viktigste inter-
nasjonale avtalene som regulerer norsk opphavs-
rett, er Bernkonvensjonen og EØS-avtalen.

Bernkonvensjonen av 9. september 1886 var 
den første multilaterale opphavsrettskonven-
sjon med virkning for Norge. Norge tiltrådte 
konvensjonen 13. april 1896, som det første av 
de nordiske land. Bernkonvensjonen etablerer 
et gjensidighetsforhold mellom statene, som 
bl.a. kommer til uttrykk i prinsippet om nasjonal 
behandling. Kravet om nasjonal behandling går i 
korthet ut på at utenlandske opphavsmenn som 
kommer fra land som har vedtatt konvensjonen, 
skal ha samme opphavsrettslige vern i Norge som 

det Norge gir sine egne borgere. I tillegg sikrer 
konvensjonen at medlemslandene gir opphavs-
mennene et visst minimum av rettigheter. Bern-
konvensjonen er opp gjennom årene blitt utfylt av 
ulike tilleggstekster som Norge har tiltrådt. Kon-
vensjonen er derfor oppdatert og fortsatt aktuell.

Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs 
indre marked. Opphavsretten gir viktige ramme-
betingelser for handel med varer og tjenester 
innenfor EUs indre marked, og Norge er derfor 
forpliktet til å harmonisere våre nasjonale regler i 
tråd med de retningslinjer som er nedfelt i EU på 
ophavsrettens område. 

Innen EU-systemet er det vedtatt en rekke 
direktiver knyttet til beskyttelse av immatrielle  
rettigheter på det digitale området. Det fore-
ligger bl.a. et EU-direktiv for beskyttelse av 
datamaskinprogrammer,294 et direktiv om rettslig 
vern av databaser295 samt et direktiv for lån og leie296 

294 Rådets direktiv av 14. mai 1991 om rettslig vern av datamaskin-
programmer 91/250/EØF.

295 Rådets direktiv av 11. mars 1996 om rettslig beskyttelse av data-
baser, 96/9/EØF.

296 EU-direktiv 92/100/EØF av 19. november 1992 om utleie- og 

åndsverkloven
i et internasjonalt perspektiv
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som er implementert i norsk opphavsrettslovgiv-
ning.297 I tillegg ble det foretatt relativt omfattende 
endringer i åndsverkloven i 2005 i forbindelse med 
implementeringen av det såkalte «Opphavsretts-
direktivet»,298 vedtatt i EU 22. mai 2001. 

Opphavsrettsdirektivet innebærer en ytterligere 
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning på 
området for opphavsrett og nærstående rettighe-
ter. Hovedmålet er å harmonisere regelverket, slik 
at handelen med varer og tjenester kan forgå uten 
for mange rettslige hindre. Videre ønsker man å 
skape rettslig klarhet når det gjelder utnyttelse av 
vernede åndsverk og arbeider i digital form.299 Det 
fremgår av fortalen til direktivet (punkt 2) at fel-
les regelverk på dette området er nødvendig for å 
fremme informasjonssamfunnet i Europa: «Opp-
havsrett og beslektede rettigheter spiller en avgjø-
rende rolle i denne forbindelse, idet disse nye rettig-
heter beskytter og fremmer utviklingen og markeds-
føringen av nye varer og tjenester samt skapelsen og 
utnyttingen av deres kreative innhold.» 

Opphavsrettsdirektivet styrker opphavsman-
nens vern ved bl.a. å presisere at eneretten til 
eksemplarfremstilling også gjelder for midlertidige 
eksemplarer. Samtidig begrenses denne retten slik 
at den ikke blir til hinder for en normal bruk av 
datamaskiner og datanettverk. Direktivet inne-
holder også bestemmelser som hindrer omgåelse 
av elektroniske beskyttelsessystemer til fordel for 

utlånsrettigheter og visse nærstående rettigheter. 
297 EU-direktivene implementeres i norsk rett som del av EØS-

avtalen på bakgrunn av anbefaling fra Stortingets EØS-komite 
og med samtykke fra Stortinget. 

298 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF om harmo-
nisering av visse aspekter av opphavsrett og nærstående rettig-
heter i informasjonssamfunnet, vedtatt 21. mai 2001.

299 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 11.

opphavsmannen. For å ivareta hensynet til infor-
masjonssamfunnet gir direktivet en uttømmende 
liste over unntak for digital utnyttelse av vernede 
verk. For analog utnyttelse gir direktivet adgang til 
å beholde eksisterende nasjonale unntak i mindre 
omfang.300 Disse bestemmelsene fastsetter de ytre 
grenser for åndsverklovens låneregler, herunder 
abm-sektorens bruk av vernede verk. 

Det kan videre nevnes at Norge har tiltrådt 
Verdenskonvensjonen om opphavsrett av 6. sep-
tember 1952, samt Romakonvensjonen om vern 
for utøvende kunstnere, fonogramprodu senter og 
kringkastingsforetak av 26. oktober 1961.

I desember 1996 vedtok WIPO (World Intel-
lectual Property Organization) Wipo Copyright 
Treaty og WIPO Performances and Phonograms 
Treaty, som regulerer opphavsretten i informa-
sjonssamfunnet. Traktatene beskytter bl.a. ret-
ten til å kopiere og til å gjøre verk tilgjengelig for 
allmennheten. Det er opp til nasjonal lovgivning 
å avgjøre hvilke unntak fra opphavsmannens ene-
rett som skal tillates innenfor gitte rammer.

En sentral internasjonal avtale i tilknytning til 
handel med opphavsrettslig vernet materiale er 
TRIPS-avtalen,301 vedtatt av WTO (World Trade 
Organization). Den gjelder fra 1. januar 1995 og 
omfatter immaterielle rettigheter, slik som opp-
havsrett, varemerkerett, patentrett og industriell 
design. Avtalen angir en minimumsstandard for 
beskyttelse av immaterielle rettigheter, som alle 
medlemmer må etterleve. TRIPS-avtalen viser til 
WIPOs konvensjoner når det gjelder beskyttelse 
av immaterielle rettigheter.

300 Se Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 12.
301 Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property 

Rights, 1. januar 1995.
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Innledning
Svarene på spørsmålene nedenfor referer seg til 
vernet materiale. Det vil si materiale der verne-
tiden ikke er utløpt, og som dermed fremdeles er 
beskyttet av bestemmelsene i åndsverkloven. 

Når vernetiden etter åndsverkloven er utløpt, 
kan åndsverk og andre arbeider fritt brukes av 
allmennheten så lenge opphavsmannen blir navn-
gitt, og bruken av verket ikke krenker opphavs-
mannens eller verkets anseelse og egenart.

Offentlige dokumenter er uten vern og kan 
derfor fritt kopieres og gjøres tilgjengelig for all-
mennheten.

1. Kan arkiv, bibliotek og museum vise film i sine 
lokaler i forbindelse med en utstilling, temadager 
eller lignende?
Visning av film for publikum i en institusjon som 
er åpen for alle, regnes som en offentlig fremfø-
ring av filmen som krever tillatelse fra rettighets-
haver. Det er uten betydning at fremvisningen 
ikke har et kommersielt formål. 

Dette gjelder også selv om filmen fremføres uten 

lyd, og bare er ment som en «kulisse» i utstillingen 
eller bare utgjør en mindre del av hele utstillingen.

2. Kan bibliotek låne ut eksemplar av filmverk (DVD, 
video eller lignende) for visning i en skoleklasse? 
Ja, fremføring av film i private, lukkede kretser 
hvor allmennheten ikke har tilgang, anses ikke 
som en offentlig fremføring i åndsverklovens for-
stand. Fremføring av film for en klasse, innenfor 
den ordinære klasseromsundervisningen, reg-
nes som en privat fremføring av filmen. Det er 
dermed ikke nødvendig å innhente tillatelse for 
denne typen visning av film. 

For undervisningsvirksomhet som er åpen for 
alle, må det derimot innhentes tillatelse fra rettig-
hetshaverne før visningen.

3. Er det tillatt å gjøre innholdet av DVD- eller CD-
plater tilgjengelig i institusjonens nettverk? 
Nei, institusjonen må ha tillatelse fra rettighetsha-
verne for å gjøre innholdet av DVD eller CD-rom 
tilgjengelig for brukere gjennom institusjonens 
nettverk. En vanlig løsning er å inngå lisensavtale 

oFte stilte sPørsmål
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med rettighetshaver og betale en sum tilsvarende 
antall samtidige tilganger til verket.

4. Kan bibliotek låne ut dataspill på lik linje med 
musikkverk og filmverk?
Nei, dataspill regnes som datamaskinprogram og 
kan derfor ikke lånes ut, med mindre institusjo-
nen har inngått en spesiell avtale med utgiver av 
programmet som tillater dette.

5. Kan arkiv, bibliotek og museum installere spill  
på datamaskiner for publikum i institusjonens  
egne lokaler?
Nei, dette regnes som en offentlig fremføring av 
verk i åndsverklovens forstand. Arkiv, bibliotek 
og museum kan derfor ikke installere spill på sitt 
utstyr i institusjonens lokaler med mindre dette 
er avtalt med utgiver av spillet.

Likevel kan institusjonene trolig lovlig stille 
dvd- eller cd-plate som inneholder dataspill til 
rådighet for bruker innenfor institusjonens lokale, 
forutsatt at brukerens spiller spillet på en mindre 
skjerm som bare brukeren ser på og lytter ved 
bruk av hodetelefoner.

6. Kan arkiv, bibliotek og museum formidle vernet 
materiale fra sine samlinger elektronisk ved hjelp 
av terminaler i institusjonens egne lokaler?
 Ja, materiale som institusjonen har i sine sam-
linger i elektronisk form, kan gjøres tilgjengelig 
for enkeltpersoner gjennom terminaler i institu-
sjonens lokaler. Materialet som kan tilgjengelig-
gjøres, kan være materiale institusjonen selv har 
digitalisert med hjemmel i forskriften. Når det 
gjelder materiale kjøpt inn i digital form, kan 
dette bare tilgjengeliggjøres dersom institusjonen 

ikke er bundet av avtalevilkår som begrenser eller 
setter forbud mot slik tilgjengeliggjøring.

7. Kan materialet som finnes på Internett fritt 
benyttes?

Utgangspunktet er at lovlig utlagt materiale på 
Internett bare kan brukes i den grad lånereglene i 
åndsverklovens kapittel 2 åpner for det. En viktig 
regel i så måte er bestemmelsen i åndsverklovens 
§ 12 om kopiering til privat bruk. Denne bestem-
melsen innebærer at privatpersoner kan laste ned 
lovlig utlagte bilder og annet materiale til sin pri-
vate PC. Bestemmelsen gir imidlertid ikke tilla-
telse til å gjengi materiale utenfor en privat krets.

Arkiv, bibliotek og museum kan som institusjon 
ikke laste ned materiale fra Internett i henhold til 
åvl. § 12. Institusjonene kan i medhold av sitat-
retten bruke mindre deler av utlagt materiale fra 
Internett, men ellers er mulighetene for gjenbruk i 
medhold av åndsverkloven svært begrenset. 

På noen nettsteder fremgår det av en opp-
havsrettsnotis eller creative commons-lisens at 
materiale kan gjenbrukes på bestemte måter. I så 
fall kan materialet benyttes på den måten lisensen 
eller notisen bestemmer.

Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak 
av offentlig myndighet er uten opphavsrettslig vern. 
Det samme gjelder forslag, utredninger og andre 
uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse 
og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig opp-
nevnt råd eller utvalg eller utgitt av det offentlige. 
I den grad slikt materiale er publisert på Internett, 
kan det altså fritt gjenbrukes, for eksempel informa-
sjon fra det offentliges hjemmesider. 

Det er diskutert i juridisk teori hvorvidt materi-
ale som er lagt ut på Internett medfører et implisitt 



på rEtt hyllE mEd åndsvErklovEn90

samtykke fra opphavsmannen til gjenbruk av mate-
rialet utover det som er fastlagt i åndsverkloven. 
Tanken er at folk som publiserer materiale i en så 
åpen kanal som Internett, har ment at allmenn-
heten også til en viss grad skal kunne gjenbruke 
verket deres. Hvorvidt et slikt implisitt samtykke 
gjelder, og hva slags bruk dette eventuelle samtykke 
omfatter, er foreløpig ikke klarlagt. 

En del materiale kan være publisert på Inter-
nett i strid med opphavsretten. Slikt ulovlig 
utlagt materiale kan ikke brukes eller republise-
res i andre sammenhenger uten at brukeren blir 
medskyldig i opphavsrettsbrudd. Dessuten kan 
noe av materialet også være publisert i strid med 
andre lover, slik som straffeloven, personopplys-
ningsloven, forvaltningsloven, helselovgivningen 
osv., slik at medvirkning til viderespredning 
kan gjøre brukeren medskyldig i brudd på disse 
lovene.

Som nevnt innledningsvis kan materiale 
hvor vernetiden er utløpt, fritt benyttes så lenge 
reglene i åndsverklovens § 3 overholdes (navn-
givelsesretten og respektretten). 

8. Kan arkiv, bibliotek og museum legge pekere 
eller lenker fra institusjonens hjemmeside til andre 
nettsteder på Internett?
Som hovedregel er det tillatt å legge pekere til lov-
lig utlagt materiale på Internett så lenge lenkingen  
skjer i henhold til god forretningsskikk. Dette 
betyr bl.a. at lenkingen må skje på en hederlig 
og lojal måte i forhold til det materiale eller det 
nettstedet det lenkes til, slik at lenken ikke under-
graver nettstedets anseelse eller de økonomiske 
interessene som ligger bak.

9. Kan arkiv, bibliotek og museum gi publikum til-
gang til Internett via en PC i institusjonens lokaler?
Ja, det å stille til disposisjon en datamaskin i publi-
kumsarealene med tilgang til Internett er ikke å 
anse som offentlig fremføring av det materiale som 
brukeren måtte velge å gjøre seg kjent med Bruke-
ren leter her selv frem til materialet på et sted, til 
en tid og på en måte som brukeren selv styrer. Det 
er også tillatt å tilby brukeren tilgang til Internett 
gjennom brukerens medbrakte datamaskin.

Annerledes blir det dersom datamaskinen, 
eller nettverket datamaskinen er knyttet til og 
som stilles til rådighet for publikum, inneholder 
et utvalg av åndsverk laget av institusjonen – 
eller for eksempel inneholder en presentasjon 
laget av institusjonen satt sammen av forskjellige 
åndsverk. I dette tilfellet er det institusjonen som 
fremfører de aktuelle verkene offentlig, og dette 
krever samtykke fra de respektive opphavsmenn.

10. Kan ukens dikt legges ut på Internett?
I utgangspunktet kan man ikke digitalisere et ver-
net verk og legge det ut på Internett. Dette faller 
inn under opphavsmannens enerett. Sitatretten 
kan gi en begrenset adgang til å publisere utvalgte 
tekstutdrag på Internett dersom følgende vilkår er 
tilstede:

Verket må være offentliggjort.1. 
Det må siteres i henhold til god skikk. Dette 2. 
innebærer at sitatet ikke kan publiseres løs-
revet, men må inngå i en sammenheng. Opp-
havsmannen må navngis, og publiseringen må 
ikke skje i en sammenheng som er krenkende 
for verket.
Det kan bare siteres i den utstrekning for-3. 
målet betinger.
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Som regel vil disse kravene ikke være oppfylt når 
en institusjon ønsker å publisere ukens dikt på sin 
hjemmeside. Institusjonen må derfor be rettig-
hetshaver om tillatelse. 

11. Kan arkiv, bibliotek og museum legge ut korte 
lydkutt på Internett i forbindelse med et musikalsk 
arrangement i institusjonen? 
Det er ingen generell hjemmel for slik publisering 
i åndsverkloven. Sitatregelen kan være aktuell 
for fremføring av lydkutt, men ved fremføring på 
Internett vil lydkuttene normalt ikke ha tilstrek-
kelig nær sammenheng med den teksten lydkut-
tene er en del av. Dette fordi brukeren har mulig-
het til å lytte til lydkuttene uavhengig og løsrevet 
fra teksten. Man er i slike tilfeller utenfor ram-
mene for sitatregelen og trenger derfor tillatelse 
fra rettighetshaver.

12. Kan arkiv, bibliotek og museum skanne kunst-
verk og fotografi fra bøker og presentere dem på 
Internett? 
Nei, det er ikke anledning til å publisere vernet 
materiale på Internett uten særskilt tillatelse fra 
opphavsmannen.

Selv om kunstverket som er avbildet i boken er 
falt i det fri, vil den fotografiske gjengivelsen av 
kunstverket også ha et eget opphavsrettslig vern 
som fotografisk bilde. Det betyr at nyere fotogra-
fier av «Brudeferden i Hardanger» eller «Mona 
Lisa» i bøker kan være vernet etter åndsverkloven. 

13. Kan arkiv, bibliotek og museum gjengi kunstverk 
og fotografiske verk som inngår i deres samling 
eller som utstilles i deres lokaler, i en katalog eller 
meddelelse om utstillingen?.

Ja, slike verk kan gjengis i katalog som fremstil-
les ved trykking, fotokopiering eller lignende 
metode. Slike kataloger kan derimot ikke gjengis 
på Internett.

Kunstverk og fotografier kan også gjengis i 
meddelelse om (eller markedsføring av) en utstil-
ling, det være seg i trykt form eller på Internett. 

14. Kan arkiv, bibliotek og museum fremstille kopier 
av kunstverk og fotografier de har i sine samlinger, 
til bruk i utstillinger i institusjonens lokaler?
Nei, det kreves tillatelse fra opphavsmannen for å 
kopiere vernede kunstverk og fotografier. 

Derimot kan arkiv, bibliotek og museum i 
utgangspunktet fritt vise frem originalt, fysisk 
eksemplar av kunstverk og fotografier som de 
har i sine samlinger. Når det gjelder fotografier, 
gjelder likevel visse innskrenkninger for per-
sonbilder. Fotografi som avbilder en person, kan 
som regel ikke gjengis eller vises offentlig uten 
samtykke fra den avbildede. Imidlertid finnes en 
rekke unntak som kan komme til anvendelse i 
det enkelte tilfelle.

15. Kan arkiv, bibliotek og museum digitalisere 
materiale som de har i sine samlinger for konserve-
rings- og sikringsformål?
Hovedregelen er fremdeles at eksemplarfrem-
stilling i arkiv, bibliotek og museum for kon-
serverings- og sikringsformål skal skje i samme 
format som originaleksemplaret. Imidlertid kan 
eksemplar av vernet materiale digitaliseres for 
konserverings- eller sikringsformål der tilsva-
rende materiale som oppfyller konserverings- og 
sikringsformålet, ikke kan skaffes på utsalgssted 
eller fra utgiver, importør eller produsent.
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16. Kan arkiv, bibliotek og museum ta kopier for 
konservering og sikring av materiale utlånt fra en 
annen institusjon eller fra tredjemann?
Nei, arkiv, bibliotek og museum kan bare ta 
kopier for konservering og sikring av materiale 
som de har eksemplar av i sine samlinger. Denne 
typen kopiering og eventuell bruk av kopiene må 
avtales med rettighetshaverne.

17. Kan arkiv, bibliotek og museum fritt digialisere 
bøker som har «falt i det fri» (vernetiden utløpt)?
Ja, når vernetiden for et åndsverk er utløpt, kan 
man digitalisere verket og formidle det til all-
mennheten på den måten man selv finner hen-
siktsmessig, forutsatt at opphavsmannen navngis 
og verkets anseelse og egenart respekteres.

Men, selv om verket er falt i det fri kan selve 
forlagsutgivelsen være vernet etter markeds-
føringslovens § 1. Denne bestemmelsen gir et 
vern for selve satsen, «lay-outen» på verket, 
såkalt satsbeskyttelse. Det er derfor viktig at 
man velger en såpass gammel utgave at man ikke 
kommer i konflikt med vernet etter markedsfø-
ringsloven. Hvor lenge satsbeskyttelsen varer, 
beror på et skjønn, men dette vernet varer under 
enhver omstendighet ikke lenger enn 50 år fra 
utgivelsen.

Det er også viktig å undersøke at verket ikke er 
en bearbeidelse av det opprinnelige verket. En ny 
bearbeidelse av verket kan ha et selvstendig opp-
havsrettslig vern. 

18. Utlånsvideoer, CD’er og DVD’er blir fort slitt 
og ødelagt etter et visst antall utlån. Kan institu-
sjonene lage utlånskopier og heller låne ut disse 
utlånskopiene?

Nei, dette er ikke tillatt. Slik kopiering kommer 
i konflikt med rettighetshavernes økonomiske 
interesser. Det er meningen at institusjonene skal 
kjøpe nye eksemplar når de gamle er blitt utslitt 
og ødelagt.

19. En del institusjoner sitter med en mengde gamle 
utlånsvideoer som ikke lenger er mulig å oppdrive 
i handelen verken i video eller DVD-format. Kan 
institusjonen overføre disse videoene til DVD-
format for utlån før de blir helt ødelagt?
Den klare hovedregel med hensyn til eksem-
plarfremstilling i arkiv, bibliotek og museum er 
at institusjonene bare kan fremstille eksemplar 
i samme format som originaleksemplaret, og 
at institusjonen for øvrig må ha hjemmel til å 
kopiere etter åndsverkloven og åndsverklovens 
forskrift.

Imidlertid finnes det en bestemmelse i for-
skriften som tillater arkiv, bibliotek og museum 
å fremstille eksemplar (også digitalt eksemplar) 
av musikk- og filmverk når originaleksemplaret 
er særlig utsatt for skade ved utlån, og ikke kan 
erstattes hvis det går tapt. 

Selv om vilkårene i forskriften er oppfylt, er det 
ikke tillatt å betjene flere lånere om gangen enn 
det antall institusjonen har originaleksemplar i.

20.  Kan en institusjon digitalt fjernlåne et åndsverk 
til en bruker som befinner seg i en annen institusjon? 
Ja, forskriften til åndsverkloven tillater elektro-
nisk fjernlån på konkret bestilling fra bruker som 
befinner seg i en annen abm-institusjons lokaler. 
Adgangen til fjernlån er likevel relativt begrenset 
ved at forskriften må forstås slik at det bare er 
materiale avsenderinstitusjonen selv lovlig har 
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digitalisert grunnet konserverings- og sikrings-
formål, som kan fjernlånes.

21. Kan ansatte i arkiv, bibliotek og museum hjelpe 
brukeren med å kopiere noter? Kan brukeren kopi-
ere noter til privat bruk på kopieringsmaskiner 
utplassert i institusjonens lokaler? Hva gjelder for 
hjelp til å gjøre opptak av musikkverk og filmverk?
Nei, alt dette anses som kopiering ved «frem-
med hjelp». Ifølge åndsverkloven er det forbudt å 
kopiere musikk- og filmverk, herunder noter ved 
«fremmed hjelp». Dette innebærer at man ikke 
kan be de ansatte om hjelp til å kopiere noter eller 
musikk- og filmverk, og man kan heller ikke, for 
noters vedkommende, gjøre bruk av utplasserte 
fotokopieringsmaskiner. 

Kopiering av noter til privat bruk med frem-
med hjelp er likevel tillatt «i særskilte tilfeller og 
for spesielle forsknings- og studieformål».

22 Kan arkiv, bibliotek og museum arrangere even-
tyrstund eller konserter i institusjonens lokaler?
Det er en viss adgang til å fremføre verk uten opp-
havsmannens tillatelse på betingelse av at fremfø-
ringen ikke er det vesentlige ved arrangementet, at 
tilhørerne har adgang uten betaling og at tilstelnin-
gen ikke direkte finner sted i ervervsøyemed.

Ved organisert konsertvirksomhet må institu-
sjonen innhente samtykke fra TONO og betale 
vederlag. 

23. Kan publikum ta bilde av åndsverk i arkiv, biblio-
tek og åndsverk med eget kamera?
Åndsverkloven § 12 gir publikum anledning til 
å ta bilde (kopi) av offentliggjort åndsverk til 
privat bruk. Det er altså et krav om at verket må 

være offentliggjort, og at bildet kun skal brukes 
innenfor en privat krets. Dette betyr at det ikke er 
anledning til å ta bilder (kopier) av ikke-offentlig-
gjort materiale i arkiv, bibliotek og museum. Selv 
om opphavsretten ikke er til hinder for en eventu-
ell avbildning, står abm-institusjonene likevel fritt 
til – av andre grunner – å nekte fotografering av 
verk som befinner seg i deres institusjoner. 

24. Hvilken rett har abm-institusjonene til databa-
ser og kataloger fremstilt av de ansatte?
Databaser og kataloger er vernet etter åndsverk-
lovens § 43. Ifølge denne bestemmelsen er det den 
som er ansvarlig for produktets tilblivelse som 
er rettighetshaver enten dette er en fysisk eller 
juridisk person. For databaser er det som hoved-
regel den som tar initiativet til og bærer risikoen 
for investeringen som er rettighetshaver. Dette 
innebærer at institusjonen som hovedregel har 
retten til databaser og kataloger som en eller flere 
ansatte har utarbeidet for institusjonen. 

Dersom databasen/katalogen har verkshøyde, 
er den beskyttet som et åndsverk i henhold til 
åndsverkloven. Det er kun fysiske personer som 
kan skape åndsverk. En institusjon som sådan kan 
ikke skape åndsverk. Dette betyr at dersom ånds-
verket er skapt i arbeidstiden, må rettighetsspørs-
målet bestemmes ut fra en tolkning av arbeidsav-
talen. Hvis utarbeidelse av databaser og kataloger 
faller innenfor bibliotekarens ordinære plikter, vil 
som regel opphavsrettighetene være overdratt til 
institusjonen.
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FOR-2001-12-21-1563, sist endret 23.11.07 med 
virkning fra 01.01.08. 

Kapittel I – Eksemplarfremstilling og tilgjen-
geliggjøring i arkiv, bibliotek, museer, under-
visnings- og forskningsinstitusjoner og til bruk 
for funksjonshemmede, jf. åndsverkloven § 16 
og § 17a.

§ 1-1. Hvem reglene gjelder for 
Arkiv under arkivverket, kommunale og fylkes-
kommunale arkiv, bibliotek under universiteter 
og høgskoler og andre vitenskapelige og faglige 
bibliotek som drives av det offentlige, fylkesbi-
bliotekene og folkebibliotekene samt offentlige 
museer og museer som mottar offentlige tilskudd 
kan til ikke-ervervsmessig bruk i sin virksomhet 
fremstille eksemplar av åndsverk, når det skjer i 
samsvar med formål som angitt i bestemmelsene 
i § 1-2 til § 1-3 samt § 1-5 til § 1-9. For museer 
gjelder reglene så langt de passer. Med universi-
teter og høgskoler forstås alle institusjoner som 

omfattes av lov 1. april 2005 nr. 15 om universite-
ter og høyskoler § 1-2. 

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner er 
omfattet av § 1-4 om eksemplarfremstilling for 
forskningsformål. 

Kultur- og kirkedepartementet kan bestemme 
at også andre nærmere angitte arkiv, bibliotek og 
museer skal være omfattet av kapitlet her. 

§ 1-2. Hovedregel om eksemplarfremstilling og 
generelle bestemmelser 
Når ikke annet er særskilt angitt, gir bestemmel-
sene i dette kapittel adgang til å fremstille eksem-
plar i samme format som originaleksemplaret. 
Reglene gir likevel adgang til å fremstille papir-
utskrift fra maskinlesbare eksemplar. 

Bestemmelsene i dette kapittel gir ikke adgang til 
uten samtykke fra rettighetshaver å fremstille mas-
kinlesbare eksemplar av datamaskinprogrammer. 

Med mindre annet er særskilt bestemt, gjelder 
adgangen til eksemplarfremstilling etter dette 
kapittel kun for offentliggjorte verk. 

vedleGG
– Forskrift til åndsverkloven kapittel 1

v
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Det som i dette kapittel sies om åndsverk, gjel-
der tilsvarende for arbeider som nevnt i åndsverk-
loven kapittel 5 (nærstående rettigheter). 

§ 1-3. Eksemplarfremstilling for konserverings- og 
sikringsformål 
For konserverings- og sikringsformål kan institu-
sjon som nevnt i § 1-1 fremstille eksemplar av ånds-
verk som den har eksemplar av i sine samlinger 

a) i samme format som originaleksemplaret,
b)  i andre format enn originaleksemplaret, der 

det ikke kan skaffes et eksemplar som opp-
fyller konserverings- og sikringsformålet fra 
utsalgssted eller fra utgiver, importør eller 
produsent,

c)  ved overføring til mikroformer,
d)  ved overføring til nye lagringssystemer der-

som dette på grunn av ukurant utstyr er nød-
vendig for å benytte verket.

Adgangen til eksemplarfremstilling for konserve-
rings- og sikringsformål gjelder også for åndsverk 
som ikke er offentliggjort. 

Nasjonalbiblioteket kan for konserverings- og 
sikringsformål fremstille eksemplar av åndsverk 
det har i sine samlinger i andre format enn origi-
naleksemplaret. 

Kultur- og kirkedepartementet kan i tilfelle vil-
kårene i første ledd ikke er oppfylt gi tillatelse til 
at institusjon som nevnt i § 1-1 for konserverings- 
og sikringsformål kan fremstille eksemplar av 
åndsverk det har i sine samlinger i andre format 
enn originaleksemplaret. 

§ 1-4. Eksemplarfremstilling for forskningsformål 
Kultur- og kirkedepartementet kan for 

forskningsformål gi undervisnings- og forsknings-
institusjoner tillatelse til å fremstille eksemplar av 
åndsverk, også i andre format enn originaleksem-
plaret. 

§ 1-5. Eksemplarfremstilling for utlån 
For utlån kan institusjon som nevnt i § 1-1 frem-
stille eksemplar på papir av åndsverk som den 
har eksemplar av i sine samlinger, dersom eksem-
plaret er særlig utsatt for skade ved utlån eller 
vanskelig kan erstattes hvis det går tapt. Det kan 
ikke fremstilles flere eksemplar enn det som er 
nødvendig for at institusjonen skal ha et begren-
set antall eksemplar til rådighet for utlån. 

Institusjon som nevnt i § 1-1 kan for utlån 
fremstille fysiske eksemplar av musikk- og film-
verk, også i andre format enn originaleksempla-
ret, der institusjonens originaleksemplar er særlig 
utsatt for skade ved utlån og ikke kan erstattes 
hvis det går tapt. Det er ikke tillatt å låne ut flere 
eksemplar enn institusjonen har originaleksem-
plar. 

§ 1-6. Eksemplarfremstilling for kompletterings-
formål 
For kompletteringsformål kan institusjon som 
nevnt i § 1-1 fremstille eksemplar av manglende 
partier av et åndsverk den har et ufullstendig 
eksemplar av i sine samlinger når de manglende 
partier utgjør en mindre del i forhold til hele 
verket, og komplettering ikke er mulig gjennom 
anskaffelse av verket eller delen av verket på 
utsalgssted eller fra utgiver, importør eller produ-
sent. 
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§ 1-7. Hovedregel for bruk av eksemplar 
Eksemplar fremstilt i samsvar med § 1-1 til § 1-3 
og § 1-5 til § 1-9 må kun brukes i vedkommende 
institusjons egne lokaler, med unntak av 

a)  eksemplar fremstilt på papir,
b)  eksemplar av musikk- og filmverk fremstilt 

etter vilkårene i § 1-5 andre ledd for utlån,
c)  eksemplar som skal brukes til fjernlån på kon-

kret bestilling etter § 1-8.

§ 1-8. Fjernlån på konkret bestilling 
På særskilt bestilling kan eksemplar fremstilt i 
samsvar med § 1-2 og § 1-3 gjennom fjernlån, 
herunder ved overføring til dataterminal, stilles 
til rådighet for en bestemt låner i lokaler til andre 
institusjoner omfattet av § 1-1. Slike eksemplar 
kan ikke lagres permanent hos lånerinstitusjonen, 
men må tilbakeføres, slettes eller tilintetgjøres når 
bestillerens bruk er opphørt. Åndsverk omfattet 
av lov 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for 
allment tilgjengelege dokument kan ikke fjern-
lånes etter denne bestemmelsen. 

Låneren kan ta papirutskrift av fjernlånt mate-
riale etter reglene om eksemplarfremstilling til 
privat bruk i åndsverkloven § 12. Låneren kan 
ikke ta maskinlesbar kopi. 

Departementet kan gi forskrift om kontroll 
med institusjoners praksis etter bestemmelsen 
her. 

§ 1-9. Tilgjengeliggjøring i institusjonens egne 
lokaler, fotokopiering og papirutskrift 
Institusjon som nevnt i § 1-1 kan gjøre åndsverk 
fra egen samling tilgjengelig for enkeltpersoners 
forskningsformål eller private studieformål ved 
hjelp av terminaler i egne lokaler. Adgangen til 

tilgjengeliggjøring etter første punktum gjelder 
ikke åndsverk omfattet av lov 9. juni 1989 nr. 
32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege 
dokument. 

For enkeltpersoners forskningsformål eller 
private studieformål kan institusjon som nevnt i 
§ 1-1 ved fotokopiering eller lignende fremgangs-
måte fremstille eksemplar av enkelte artikler i 
samleverk, avis eller tidsskrift, eller korte avsnitt i 
andre verk for utlevering til eie. Det kan ikke utle-
veres mer enn ett eksemplar til hver bruker. 

Brukeren kan ta en papirutskrift til eie av ånds-
verk som er tilgjengeliggjort etter første ledd etter 
reglene om eksemplarfremstilling til privat bruk i 
åndsverkloven § 12. Brukeren kan ikke ta maskin-
lesbar kopi. 

§ 1-10. Pliktavleverte åndsverk 
For formål som angitt i lov 9. juni 1989 nr. 32 om 
avleveringsplikt for allment tilgjengelege doku-
ment, kan mottaksinstitusjon: 

a)  fremstille eksemplar av åndsverk som er avle-
veringspliktig og som de har i sine samlinger 
til konserverings- og sikringsformål etter 
reglene i § 1-3,

b)  fremstille eksemplar, også i andre format enn 
originaleksemplaret, av åndsverk som er avle-
veringspliktig og som de ikke har i sine sam-
linger, når slikt eksemplar ikke kan skaffes 
på utsalgssted eller fra utgiver, importør eller 
produsent,

c)  gjøre pliktavlevert åndsverk fra egen samling 
tilgjengelig på terminaler i institusjonens egne 
lokaler.
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Annen bruk av pliktavleverte åndsverk følger 
reglene i pliktavleveringsloven. 

§ 1-11. Eksemplarfremstilling til bruk for funk-
sjonshemmede 
For vederlagsfri bruk av syns- og lesehemmede, 
hørsels- og talehemmede, personer med nedsatt 
førlighet og andre som på grunn av funksjons-
hemming ikke kan tilegne seg verket på vanlig 
måte, kan institusjon som nevnt i § 1-1 første ledd 
og nærmere angitt organisasjon som Kultur- og 
kirkedepartementet bestemmer, fremstille eksem-
plar, også i andre format enn originaleksemplaret, 
av utgitt litterært eller vitenskapelig verk gjennom 
opptak på innretning som kan gjengi det. I tilslut-
ning til teksten kan offentliggjort kunstverk og 
fotografisk verk gjengis på opptaket. 

Eksemplar etter første ledd kan distribueres til 
bruker via datanettverk i en vanlig låneperiode. 
Institusjonen eller organisasjonen som distribu-
erer eksemplaret er ansvarlig for at eksemplaret 
blir distribuert til riktig bruker samt at eksem-
plaret tilbakeføres, slettes eller tilintetgjøres når 

låneperioden er over. Adgangen til opptak etter 
første ledd gjelder ikke for verk hvor opptak av 
tilsvarende egnethet kan skaffes fra vanlig utsalgs-
sted. Opptak kan bare danne grunnlag for ytterli-
gere eksemplarfremstilling for disse formål. 

Opphavsmannen har krav på vederlag som 
utredes av staten. Denne paragraf gjelder ikke 
ervervsmessig bruk. 

§ 1-12. Register over fremstilte opptak. Ideelle ret-
tigheter 
Bibliotek og organisasjon som gjør opptak i med-
hold av § 1-11, skal føre register over fremstilte 
opptak. 

Bestemmelsene i åndsverkloven om plikt til å 
navngi opphavsmann og utøvende kunstner, og 
bestemmelsene om forbud mot endring av verk, 
gjelder på vanlig måte. 

§ 1-13. Utfyllende forskrifter 
Kultur- og kirkedepartementet kan gi utfyllende 
forskrifter, herunder sette vilkår for adgang til 
eksemplarfremstilling etter dette kapitlet. 
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Låneregler 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 36, 

54, 60, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 87, 89
Markedsføring 57, 87, 91
Markedsføringsloven 15, 82, 92
Meddelelse om utstilling 14,  

57-58, 91
Medvirkning 27, 28, 84-85, 90
Musikk 21, 25, 26, 29, 33, 34, 40, 41, 43, 46, 51, 55, 

63, 64, 79, 92, 93
Nasjonal behandling 86
Navngivelse (navngivelsesretten) 13, 15, 17, 55, 61, 

82, 88, 90, 92
Nedlasting 21, 46, 82, 87 (se også kopiering)
NORWACO 79
Nærstående rettigheter 15, 16, 61, 64-71, 73, 74, 

87
Offentlige dokumenter 11-12, 17, 61, 82, 88
Offentlig fremføring 13, 14, 22, 24-28, 29, 49, 63, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 88, 89, 90
Offentliggjort 14, 20, 29, 30, 32, 35, 39, 42, 47, 49, 

54, 55, 56, 60-63, 69, 70, 71, 90, 93
Opphavsrett i ansettelsesforhold 76-78
Opphavsrettsdirektivet 87
Overdraglese av opphavsrett 11, 72, 73, 77
Oversettelser 10, 11
Personvern 67-69
Pekere 27-28, 90
Pliktavlevering 23, 42, 45, 50
Privat bruk 30-35, 36, 50, 51, 82, 89, 93
Privat krets 25, 26, 82, 89, 93
Produsentvern (produsentrettigheter) 15, 16, 63, 

70-71, 78, 79, 87
Publikums-PC (se tilgjengeliggjøring via termina-

ler)
Rettighetsorganisasjoner 78-79
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Samleverk 10, 15, 44
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Sammenstilling 10, 15, 69
Samtykke (se klarering)
Satsbeskyttelse 15-16, 92
Sitere 12, 14, 35, 54-55, 82, 90
Sitatretten 54-55, 82, 89, 90, 91
Spesialitetsprinsippet 73, 77
Spredning 12, 16, 17, 20-21, 22, 23, 35, 42, 57, 60, 
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87
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Undervisning 14, 25, 28-29, 34-35, 38, 42, 47, 75, 

79, 88

Utgitt 14, 24, 28, 29, 60
Utleie 22
Utlån 12, 13, 14, 18, 20-23, 42-43, 48, 49, 62, 72, 

92
Utstilling 14, 24, 55, 57, 58, 68, 70, 71, 88, 91
Utstillingskatalog 57, 67, 91
Utøvende kunstnere 15, 16, 70, 79, 87
Verdenskonvensjonen 87
Verkshøyde 9, 16, 61, 64, 67, 69, 70, 77, 93
Vernetid 13, 15, 16, 17, 41, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 

71, 78, 82, 88, 92
Visning 13, 14, 17, 18, 23-24, 25, 29, 49, 60, 61, 62, 

88
WIPO (WIPO-konvensjoner) 87
Yrkesmessig bruk 34
Økonomiske enerettigheter 12, 13, 15, 17, 39, 40, 

50, 72, 92
Åndsverk (definisjon) 9-10
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