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1 Innledning 

 

1.1 Oppgavens tema og problemstilling  

Tema for oppgaven er verkshøydekravet i opphavsretten, og jeg vil bruke brukskunst som 

eksempel til å konkretisere innholdet nærmere. Problemstillingen er om det gjelder et 

strengere verkshøydekrav på brukskunstområdet, enn på andre områder som omfattes av 

åndsverkloven.  

 

1.1.1 Plassering i faget forøvrig  

Opphavsretten er en del av det rettsfelt som kalles immaterialrett, som i tillegg omfatter 

områder som patentrett, varemerkerett og designrett.1  

 

Det følger av åndsverklovens2 § 1 første ledd at den som ”skaper et åndsverk, har opphavs-

rett til verket”. Opphavsretten omhandler reglene om beskyttelse av litterære og kunstne-

riske verk, og gir skaperen av verket enerett til de viktigste utnyttelsesmåter til sitt verk 

dersom vilkårene for vern er til stede.  

 

Eneretten gir opphavsmannen selv rett til å råde over verket, jfr. åndsverkloven § 2, og den 

gir dermed også opphavsmannen rett til å forby andre å råde over sitt verk. Opphavsman-

nen har enerett til fremstilling av eksemplar av åndsverket og til å gjøre det tilgjengelig for 

allmennheten, jfr. åndsverkloven § 2. 

 

                                                 

 
1 Rognstad (2009)a s. 56 
2 Lov av 12. Mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.   
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Retten til fremstilling av eksemplar gir vern mot at andre lager kopier av opphavsmannens 

åndsverk.3 Eksemplarfremstillingsretten favner videre enn ren avbildning av verket. Gjen-

givelse i annen teknikk enn det originale åndsverk og lagring på datamaskiner er også om-

fattet av eksemplarfremstillingsretten.4 

 

Eneretten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten gir vern mot offentlig spredning, 

visning eller fremføring uten opphavsmannens samtykke, jfr. åndsverkloven § 2 tredje 

ledd.  

 

Den eneretten som opphavsretten gir, varer som utgangspunkt i opphavsmannens levetid og 

70 år etter utløpet av hans dødsår, jfr. åndsverkloven § 40. Det er ingen krav til registrering 

eller andre formaliteter – opphavsretten oppstår ved selve frembringelsen. Det er også vik-

tig å påpeke at det er verket som er vernet, ikke kun eksemplaret av verket. Verket er den 

abstrakte og immaterielle frembringelsen, og denne favner altså videre enn eksemplaret av 

verket, for eksempel et eksemplar av en bok.  

 

Det foreligger tre kumulative vilkår for å oppnå opphavsrettsbeskyttelse, og disse vil jeg gå 

gjennom i det følgende.   

 

1.1.1.1 Frembringelse   

Det første vilkåret for opphavsrettsbeskyttelse er at det må foreligge en skapelse, jfr. ånds-

verkloven § 1 første ledd. Uttrykket "den som frembringer et åndsverk” i åndsverkloven av 

1930 ble byttet ut med ”skaper et åndsverk” i nåværende lov av 1961. Det følger av forar-

beidene at dette var fordi ”uttrykket ’frembringer et åndsverk’ ikke i tilstrekkelig grad leder 

oppmerksomheten hen på at det må foreligge en individuell, skapende åndsinnsats ...”5 

                                                 

 
3 Rognstad (2009)a s. 152 
4 ibid.  
5 Innst.O. nr XI (1960-61) s. 14 sitert etter Mønsterlovinnstillingen (1967) s. 39  
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Det følger av forarbeidene, som viser til Knoph, at ”det må foreligge en virkelig åndspro-

duksjon fra opphavsmannens side, slik at verket ... ’representerer en innsats av skapende 

åndsarbeide’.”6 Det må altså foreligge en nyskaping, et rent plagiat er ikke beskyttet som 

åndsverk og kan dermed ikke få opphavsrettsvern. Heller ikke en naturvitenskapelig opp-

dagelse kan regnes for å være et åndsverk, ettersom en oppdagelse av denne type ikke er et 

resultat av en opphavsmanns skapende innsats.   

 

Videre fremgår det av Knoph at det må være ”skapt en ytre realitet som kan løses ut fra 

opphavsmannens personlighet, og dertil har en viss blivende karakter, slik at den kan re-

produseres eller meddeles til andre.”7 Skapelsen må altså ha materialisert seg, det må fore-

ligge et ytre manifest.  

 

I teorien antas det imidlertid at kravet om en "ytre realitet" ikke må forstås slik at det nød-

vendigvis må foreligge en nedtegning eller fiksering.8 Det foreligger intet slikt krav etter 

åndsverkloven. Av forarbeidene følger at ”selvsagt vil det være vanskelig å bevise kompo-

sisjonens identitet, og derigjennom påtale en opphavsrettskrenkelse, hvis den ikke er fiksert 

skriftlig eller på annen måte. Dette er dog ... ingen grunn til å berøve opphavsmannen hans 

rettmessige vern, hvis det virkelig lykkes ham å føre dette bevis.”9 Det avgjørende blir 

dermed ikke om verket er nedtegnet, men om opphavsmannen har frembragt et ytre mani-

fest som han klarer å bevise.  

 

                                                 

 
6 Knoph (1936) s. 63 og Ot.prp.nr 26 (1959-1960) s. 11 
7 ibid. 
8 Rognstad (2009)a s. 79 
9 Innst.O. XI (1960-61) s. 14 sitert etter Rognstad (2009)a s. 79  
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Det er en sikker oppfatning i norsk rett at frembringelsen må være skapt av et menneske.10 

En maskin eller et dyr kan altså ikke skape et åndsverk i åndsverklovens forstand. Så lenge 

det er et menneske som har skapt verket kan frembringelsen være et resultat av en ubevisst 

handling og allikevel få opphavsrettsvern.11 En kunstner som ved et uhell velter maling 

over et lerret kan få opphavsrettsvern for dette verket. Det behøver altså ikke være noen 

tanke bak et verk for at det skal kunne bli ansett som ”skapt” i lovens forstand.   

 

1.1.1.2 Litterært, kunstnerisk eller vitenskapelig verk  

Videre må det frembrakte verket være av litterær, vitenskapelig eller kunstnerisk karakter 

for at man skal kunne oppnå opphavsrettsbeskyttelse for verket, jfr. åndsverkloven § 1 an-

net ledd. Knoph har definert dette som ”når det er den menneskelige erkjennelses- eller 

skjønnhetstrang verket tar sikte på å tjene.”12, hvilket også er vist til i forarbeidene.13 Dette 

kan tyde på at opphavsrettsvern først og fremst gis til verk hvor det fremtredende med ver-

ket er det estetiske14, ikke verk hvor det praktiske nytteformålet står i fokus.15 

 

I åndsverkloven § 1 annet ledd er det i nummer 1 til 13 en oppramsing av eksempler på 

slike verk. Det er klart at denne listen ikke skal anses som uttømmende, jfr. ordene ”så 

som” i § 1 annet ledd. I listen av eksempler finner man blant annet datamaskinprogrammer, 

kart og tegninger av teknisk art. Dette kan synes å falle på utsiden av ”den menneskelige 

erkjennelses- eller skjønnhetstrang”. Men det er i dag klart at også praktiske frembringelser 

                                                 

 
10 Rognstad (2009)a s. 78 
11 ibid.  
12 Knoph (1936) s. 63 
13 Ot.prp.nr 26 (1959-1960) s. 12 
14 ”Estetikk” kan defineres som ”'den kunnskap som kommer gjennom sansene', område av 

filosofien som undersøker grunnlaget og lovene for det skjønne i kunsten”, 

http://snl.no/estetikk  
15 Knoph (1936) s. 64 
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kan bli ansett som åndsverk, det er dog ikke det praktiske nytteformålet som begrunner 

opphavsrettslig vern.16  

 

Et grunnleggende prinsipp i opphavsretten er at man ikke beskytter ideene bak verket, kun 

formen det er gitt, jfr. punkt 2.3.1 nedenfor. Det sentrale ved vitenskapelige verk er nettopp 

ideene. Et vitenskapelig verk vil derfor neppe få opphavsrettslig vern uten også å være et 

litterært eller kunstnerisk verk. Det kan spørres hvorfor vitenskapelige verk da er nevnt i 

lovteksten. Av forarbeidene kommer det frem at ”vitenskapelige verk” er beholdt for ikke å 

skape noen uoverensstemmelse mellom ny og gammel lov, og det ble bemerket at viten-

skapen hadde krav på anerkjennelsen i å bli nevnt uttrykkelig.17  

 

1.1.1.3 Kravet til ”åndsverkskarakter” (Verkshøydekravet)  

Det siste vilkåret for å oppnå opphavsrettsbeskyttelse er kravet til åndsverkskarakter, det 

såkalte originalitetskravet eller verkshøydekravet. Også her er en av Knophs definisjoner 

brukt i forarbeidene: ”Endelig må det som er frembragt være et åndsverk: ’det må iallfall i 

noen grad være uttrykk for original og individuelt preget åndsvirksomhet fra opphavsman-

nens side’.”18  

 

1.1.2 Nærmere om tema og problemstilling  

Det sistnevnte vilkåret for å oppnå opphavsrettsbeskyttelse, kravet til en original og indivi-

duelt preget åndsvirksomhet, også kjent som originalitetskravet eller verkshøydekravet, er 

som nevnt innledningsvis tema for oppgaven. Det står ikke noe om verkshøydekravet i lov-

teksten, så hva som ligger i kravet må søkes avklart gjennom analyse av rettskilder forar-

beider, rettspraksis og juridisk teori. 

                                                 

 
16 Rognstad (2009)a s. 81 
17 Ot.prp.nr 26 (1959-1960) s. 11 
18 Ot.prp.nr 26 (1959-1960) s.12 jfr. Knoph (1936) s. 64 



 6

 

Det kan virke som om terskelen for å oppfylle verkshøydekravet for åndsverk generelt har 

blitt lavere i løpet av de siste 50 årene, se nærmere om dette i punkt 2.4.3. Det kan altså se 

ut som det generelt har blitt enklere å tilfredsstille kravene til verkshøyde og dermed oppnå 

opphavsrettsbeskyttelse etter åndsverkloven. Hvor grensen går for om verkshøydekravet er 

oppfylt eller ikke, er likevel fortsatt uklart.  

 

Rettspraksis som omhandler opphavsrettsvern for brukskunst tyder på at det fremdeles er 

vanskelig å oppnå kravene til verkshøyde på dette området. Et godt eksempel er blant annet 

Rt. 1962 s. 964 (Wegners sybord) som jeg skal drøfte nærmere under punkt 4. Den ferske 

avgjørelsen inntatt i Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp) bekrefter at det fremdeles er vanskelig 

å oppnå opphavsrettsvern for brukskunstgjenstander. Også i juridisk teori blir det ansett 

som vanskeligere å tilfredsstille verkshøydekravet på brukskunstområdet, enn på andre 

områder som dekkes av åndsverkloven.19  

 

Jeg vil i det følgende analysere de relevante rettskilder for å finne hvilke krav som generelt 

stilles til verkshøyde. Videre vil jeg undersøke om det er grunnlag for å hevde at det fore-

ligger et særlig strengt verkshøydekrav på brukskunstens område, og i så fall hvorfor det er 

slik.  

 

1.2 Rettskilder 

1.2.1 Lov og forarbeider 

Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (heretter åndsverkloven) regulerer det opphavs-

rettslige vern i norsk rett.  

 

                                                 

 
19 Rognstad (2009)a s. 94 
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Kravet til verkshøyde fremgår ikke direkte av lovteksten, men må tolkes ut ifra ordet 

”åndsverk” i § 1 første ledd. Dette er nærmere fastslått i Ot. Prp. nr. 26 (1959-1960) s. 12, 

som er en av flere sentrale forarbeider til loven. Andre forarbeider som er relevante for 

verkshøydevurderingen er Mønsterlovinnstillingen fra 1967 og Innst. O. XI (1960-61).  

 

Det følger av forarbeidene at åndsverkloven er utarbeidet i nordisk samarbeid, blant annet 

uttales det at: ”Det er av sentral betydning ... å bevare nordisk rettsenhet i så stor grad som 

mulig.”20 Åndsverkloven er et resultat av samarbeid mellom de nordiske landene og sam-

svarer derfor i stor grad med tilsvarende lover i Danmark, Finland og Sverige. Man vil føl-

gelig kunne ha en viss nytte av å se hen til forarbeidene i øvrige nordiske land når man skal 

tolke den norske åndsverksloven. 

 

Selv om de nordiske lovene i all hovedsak samsvarer rent ordlydsmessig på grunn av lov-

samarbeidet mellom landene, må man likevel utvise forsiktighet ved bruk av andre nordis-

ke lands forarbeider. Lovene kan ha blitt tolket i lys av senere rettspraksis og rettstilstanden 

kan dermed være en annen enn slik det fremgår av lov/forarbeider. Dersom reglene har blitt 

tolket ulikt av rettspraksis i de forskjellige land, kan det foreligge forskjeller i rettstilstan-

den til tross for at lovene i all hovedsak samsvarer hva gjelder ordlyden.   

 

1.2.2 Rettspraksis 

På grunn av manglende veiledning i lovteksten, er verkshøydekravet nærmere belyst og 

konkretisert i rettspraksis.  

 

Sentrale høyesterettsavgjørelser hvor det er foretatt en vurdering av verkshøyden er blant 

annet Rt. 1940 s. 327 (Hallo Hallo), Rt. 1997 s. 199 (Cirrus) og Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i 

Kjosfossen). I den videre drøftelsen vil jeg derfor komme nærmere inn på disse avgjørelse-

ne.  
                                                 

 
20 Ot.prp.nr 46 (2004- 2005) 
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På brukskunstområdet har det vært relativt få saker oppe i Høyesterett. Den mest sentrale 

saken på dette området har i mange år vært Rt. 1962 s. 964 (Wegners sybord). Det har 

imidlertid kommet en ny avgjørelse fra Høyesterett, Rt. 2012 s. 1062 (Tripp trapp), som vil 

være sentral i drøftelsen av min problemstilling.  

 

På grunn av det nordiske lovsamarbeidet på opphavsrettsområdet, jfr. behandlingen i punkt 

1.2.1, vil rettspraksis fra de andre nordiske land også kunne være relevant ved drøftelsen av 

verkshøydekravet i norsk rett. I Danmark finnes en langt mer omfattende rettspraksis på 

brukskunstområdet som jeg vil se nærmere på.  

 

1.2.3 Internasjonale rettskilder  

De norske opphavsrettsregler er til en viss grad utformet på bakgrunn av et internasjonalt 

samarbeid. Helt fra 1886 har det vært et utstrakt internasjonalt samarbeid gjennom multina-

sjonale konvensjoner på opphavsrettens område.21 Immaterialretten (herunder opphavsret-

ten) kjenner ingen landegrenser, og det finnes derfor gode grunner til å opparbeide interna-

sjonale systemer som effektivt beskytter opphavsmannen.22  

 

EU/EØS' arbeid for å harmonisere opphavsretten i Europa har i dag stor betydning for 

norsk opphavsrett. I dag forholder vi oss i liten grad til de internasjonale konvensjoner, 

ettersom EU/EØS-retten i stor grad har tatt over harmoniseringsprosessen, men de interna-

sjonale konvensjonene ligger som et bakteppe for EU/EØS-retten. Vi ser at EU-domstolen 

bruker de internasjonale konvensjonene som rettskildemateriale når de treffer sine beslut-

ninger, jfr. blant annet den såkalte Infopaq-dommen.23 Denne dommen kommer jeg tilbake 

til under punkt 2.4.3.  
                                                 

 
21 Ot.prp.nr 46 (2004-2005)  
22 Koktvedgaard (2005) s. 30 
23 Sag C-05/08 Infopaq International A/S mod Danske Dagblades Forening  
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De internasjonale konvensjonene som har hatt størst betydning for norske opphavsrettsreg-

ler er Bernkonvensjonen, WIPO Copyright Treaty (WCT) og Romakonvensjonen for ut-

øvende kunstnere, fonogramprodusenter og kringkastingsforetak. Jeg går ikke nærmere inn 

på disse konvensjonene idet de ikke er videre sentrale for min oppgave. Det som derimot er 

sentralt er EU- og EØS-retten, som jeg vil se nærmere på i det følgende.  

 

1.2.3.1 EU- og EØS-rettens relevans for norsk rett  

EØS-avtalen har hatt stor betydning for opphavsrettsområdet i norsk rett. Immaterialretten, 

herunder opphavsretten, er ansett som viktig for det indre marked i Europa, og EU har der-

for siden begynnelsen av 1990-tallet jobbet for å harmonisere immaterialretten i Europa.24 

Disse reguleringer er i all hovedsak tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. 

EU/EØS-retten styrer derfor i dag mye av utviklingen i norsk immaterialrett.25  

 

Faktisk så har nesten all lovgivningsaktivitet i Norge på immaterialrettsområdet (herunder 

opphavsretten) de siste 15 år dreid seg om å gjennomføre direktiver som følge av EØS-

forpliktelsene.26 I drøftelsen av de andre rettskildene har jeg vist til det nordiske lovsamar-

beidet på opphavsrettsområdet. Ved gjennomføringen av EU-direktivene har de ulike nor-

diske land ofte valgt forskjellige løsninger, og det hevdes derfor at ”den nordiske rettsenhe-

ten i noen grad har blitt ofret på den europeiske harmoniseringens alter”.27 Dette vil altså si 

at hensynet til direktivkonform tolkning i en viss grad har erstattet prinsippet om nordisk 

rettsenhet.28 Man kan imidlertid ikke se fullstendig bort fra hensynet til nordisk rettsenhet. 

Ved gjennomføringen av direktivene har det vært et visst nordisk samarbeid, og på områder 

                                                 

 
24 NOU 2012:2. Punkt 20.13 
25 ibid. 
26 ibid.  
27 ibid. 
28 Rognstad (2009)a s. 44 
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som ikke er underlagt harmonisering eller der direktivene ikke gir veiledning kan det fort-

satt gi god veiledning å se hen til andre nordiske lands rettskilder.29  

 

EU har gitt syv direktiver på opphavsrettsområdet, som alle er tatt inn i EØS-avtalen.30 

EØS-avtalen er gjennomført i norsk rett både ved inkorporering og transformasjon, dermed 

får direktivene fra EU betydning i norsk rett.  

 

Det mest sentrale direktivet for denne oppgaven er direktivet om opphavsrett i informa-

sjonssamfunnet, heretter kalt ”Infosoc-direktivet”.31 Direktivet regulerer en rekke forhold 

over hele opphavsrettsområdet.32 Det er hevdet at verkshøydekravet i norsk rett har vært på 

vei nedover med årene, og det har blitt vist til Infosoc-direktivet i denne forbindelse. Dette 

vil jeg komme nærmere inn på under punkt 2 i oppgaven.  

 

EU-domstolen33 behandler prejudisielle spørsmål fra domstoler i medlemslandene. EU stil-

ler opp kriteriene, og den nasjonale domstol bestemmer om kriteriene er oppfylt i det enkel-

te tilfelle. EU-domstolen har avsagt en lang rekke avgjørelser på immaterialrettsområdet 

som får betydning for norsk rett.34 Relevant for denne oppgaven er blant annet dommer 

som bygger på ”Infosoc-direktivet”.35 

 

                                                 

 
29 Rognstad (2009)a s. 44 
30 ibid. s. 54 
31 Dir. 2001/29/EF  
32 Rognstad (2009)a s. 54  
33 Den europeiske unions domstol 
34 NOU 2012:2. Punkt 20.13 
35 Se punkt 2 og 4  
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1.2.4 Juridisk teori 

Idet lovteksten ikke omhandler verkshøydekravet og det har vært relativt lite rettspraksis på 

området, er det naturlig å se hen til juridisk teori ved vurderingen av hvilke krav som stilles 

til verkshøyde. Forarbeidene til åndsverkloven viser selv til Knoph sitt verk fra 1936.  

 

På grunn av den nordiske samordningen av opphavsretten vil juridisk teori fra de andre 

nordiske land, særlig Danmark og Sverige, være relevante rettskilder for å tolke verkshøy-

dekravet i norsk opphavsrett. Se imidlertid pkt. 1.2.1 over om hvorfor man innimellom må 

behandle også nordiske kilder med en viss varsomhet, samt pkt. 1.2.3 om hvordan interna-

sjonale kilder – og da i særlig grad EU/EØS-reglene – har fått stadig større betydning. 

 

1.3 Videre fremstilling   

I det følgende vil jeg først ta for meg verkshøydekravet generelt, og prøve å finne hvor 

terskelen til verkshøyde ligger i dag. Idet verkshøydekravet er relativt i forhold til hva slags 

verk det er snakk om36, vil jeg deretter ta for meg brukskunst og vurdere nærmere hvilke 

krav til verkshøyde som foreligger på dette området.   

 

1.3.1 Avgrensning av oppgaven  

Det er ikke bare i sammenheng med åndsverkloven § 1 at spørsmålet om kravet til verks-

høyde kan komme opp. Også etter åndsverkloven § 42 har det blitt reist spørsmål om det 

oppstilles et krav til verkshøyde, jfr. Rt. 2010 s. 366 (Mauseth-dommen). Spørsmålet i den-

ne saken var om NRKs visning av et filmklipp fra ”Brent av frost” krenket Mauseth’s vern 

som utøvende kunstner etter åndsverkloven § 42, og dersom dette var tilfelle, om visningen 

likevel var vernet av sitatretten i åndsverkloven § 22. I drøftelsen om filmklippet var omfat-

                                                 

 
36 Rognstad (2009)a s. 90  
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tet av åndsverkloven § 42 ble det reist spørsmål om det oppstilles et krav til verkshøyde 

også her, slik det gjøres for at det skal foreligge et åndsverk etter § 1.37 

 

I juridisk teori har det vært hevdet at det ikke kan oppstilles noe verkshøydekrav etter 

åndsverkloven § 42, da det ikke er tale om å gi vern mot plagiat.38 I Rt. 2010 s. 366 (Mau-

seth-dommen) uttalte Høyesterett at ”for resultatet i denne sak er det ikke nødvendig å fore-

ta noen nærmere drøftelse av disse prinsipielle spørsmål. Det er tilstrekkelig å fastslå at det 

ikke kan stilles noe krav om at filmklippet som ble vist, har verkshøyde.”39 Retten fant altså 

at det ikke kunne stilles opp krav til verkshøyde for filmklippet i denne saken. Jeg går ikke 

nærmere inn på vurderingen om det kan oppstilles et krav til verkshøyde etter andre be-

stemmelser i åndsverkloven enn i § 1. Jeg avgrenser altså oppgaven i det følgende til kun å 

gjelde verkshøydekravet etter åndsverkloven § 1.  

 

Når man ser på rettspraksis om verkshøydekravet på brukskunstområdet finner man at 

samme objekt kan være vernet av forskjellige rettigheter. Verkshøydekravet i opphavsret-

ten vurderes ut fra formen/estetikken ved gjenstanden, og det er viktig ikke å trekke inn 

andre sider av gjenstanden ved vurderingen av om verkshøydekravet er oppfylt. Funksjo-

nen ved brukskunstgjenstanden kan vernes etter patentretten og kjennetegn ved verket etter 

varemerkeretten. Når det gjelder forholdet til designretten er det flere likheter med opp-

havsretten, idet de begge beskytter produktets utseende. Det fremgår av åndsverkloven § 10 

at ”Registrering av et åndsverk som design innvirker ikke på verkets vern etter denne lov”. 

Man kan altså få vern for samme gjenstand både etter åndsverkloven og designloven. Dette 

kommer jeg nærmere inn på under punkt 4.3. 

 

                                                 

 
37 Rt 2010 366 pkt. 32 
38 Rognstad (2009)a s. 311 
39 Rt 2010 366 pkt. 35 
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2 Kravet til verkshøyde generelt  

 

2.1 Innledning og problemstilling  

Rettspraksis viser at terskelen for å oppnå verkshøyde har vært på vei nedover gjennom 

årene. Jeg vil i det følgende redegjøre for hvilke krav som stilles til verkshøyde, og søke å 

finne hvor terskelen for å oppnå verkshøyde kan sies å ligge i dag.   

 

Det foreligger visse retningslinjer for vurderingen av verkshøydekravet som blir betydelig 

vektlagt i andre nordiske land, og av EU-domstolen. Jeg vil undersøke hvor stor betydning 

disse retningslinjer har ved vurderingen av verkshøydekravet i norsk rett.  

 

Jeg vil søke svar gjennom analyse av rettspraksis fra Norge og de andre nordiske land. Her 

under punkt 2 tar jeg for meg rettspraksis som omhandler verkshøydekravet generelt, mens 

rettspraksis som gjelder brukskunst drøftes under punkt 4. Jeg vil også vurdere EU-rettens 

innflytelse på hvilke krav som stilles til verkshøyde i norsk rett.  

 

Før jeg ser nærmere på rettspraksis vil jeg først definere begrepet verkshøyde, og deretter 

redegjøre for hensynene bak opphavsretten og verkshøydekravet.  

 

2.2 Om begrepet verkshøyde 

Begrepet ”verkshøyde” antas å stamme fra Tyskland, og er trolig inspirert av patentrettslig 

språkbruk.40 Juridisk teori viser at det er usikkert hvem som først brukte terminologien.  

Verkshøydebegrepet ble brukt av tyske Schramm i 1957, etter å ha hørt begrepet av en Dr. 

Meissner i en diskusjon.41 Trolig uavhengig av dette, brukte også den østerrikske forfatte-

                                                 

 
40 Rosenmeier (2001) s. 129  
41 ibid.  
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ren Rintelen begrepet i en fremstilling i 1958.42 Selv om det er usikkert hvem som oppfant 

terminologien er det sikkert at begrepet verkshøyde ble utbredt blant en rekke forfattere fra 

1960-tallet og utover.  

 

I Norden antas selve verkshøydebegrepet å være innført i en artikkel av Ljungmann fra 

1969, klart inspirert av det tyske begrepet.43 Siden har det vært hyppig brukt i både juridisk 

teori og rettsavgjørelser.  

 

Selve begrepet er altså forholdsvis nytt i Norge, men innholdet i begrepet har blitt brukt i 

lengre tid, jfr. Knoph sin fremstilling fra 1936. Knoph slår fast at det som er frembragt må 

være resultat av en original og individuelt preget åndsvirksomhet fra opphavsmannens side, 

for at det kan sies å være et åndsverk etter åndsverkloven § 1.44 Selv om Knoph ikke bruker 

selve begrepet ”verkshøyde” gir han utgangspunktet for vurderingen av verkshøydekravet 

slik det er også i dag.  

 

2.2.1 Nedre grense for originalitet  

I norsk rett blir begrepet verkshøyde ansett å være en annen betegnelse for kravet til en 

original og individuell skapende innsats.45 Verkshøydekravet er et subjektivt krav, det er 

viktig å påpeke at det ikke stilles noe nyhetskrav, slik det gjøres i patentretten.46 I teorien 

vises det til at det må trekkes en nedre grense for hva som kan anses som åndsverk. Som 

Rognstad har uttalt, er det i Norge "vanlig å utrykke denne grensen som et krav om at 

                                                 

 
42 Rosenmeier (2001) s. 129  
43 ibid s. 130 
44 Knoph (1936) s. 64 flg.  
45 Rognstad (2009)a s. 86  
46 ibid. s. 83  
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åndsverk må ha verkshøyde.”47 Verkshøydekravet er altså den nedre grensen for originalitet 

som må være tilstede for at et verk skal kunne oppnå opphavsrettsvern.  

 

Den nevnte uttalelsen fra juridisk teori48 er gjengitt i Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfos-

sen). Høyesterett uttalte at ”I opphavsrettslig teori er det vanlig å omtale den nedre grense 

for åndsverkbegrepet som et krav om ’verkshøyde’ ... Det avgjørende er om det ved en 

individuelt skapende innsats er frembrakt noe som fremstår som originalt.”49 Den samme 

uttalelsen er også gjengitt i Rt. 2010 s. 366 (Mauseth-dommen). Jeg finner dermed at utta-

lelsen bør tillegges en betydelig rettskildemessig verdi, og at denne forståelse av begrepet 

verkshøyde har festnet seg i både norsk juridisk teori og rettspraksis.  

 

Høyesterett bruker begrepet verkshøyde også i en rekke andre rettsavgjørelser, blant annet i 

Rt 1997 s. 199 (Cirrus) og Rt. 2012 s. 1062 (Tripp trapp). Disse avgjørelsene vil jeg kom-

me tilbake til i det følgende. 

 

2.2.2 Ingen oppstilling av kvalitetskrav  

I norsk rett holdes det fast ved den opphavsrettslige grunnregel om at det ikke skal skje 

noen vurdering av frembringelsens kunstneriske, estetiske eller litterære verdi rent kvali-

tetsmessig, ved avgjørelsen av om verkshøydekravet er oppfylt.50 Det følger av forarbeide-

ne at det er ”verkets art, ikke kvaliteten det kommer an på.”51 Dette innebærer i utgangs-

punktet at et verk som ikke nødvendigvis oppfyller gitte kvalitetskriterier innen en kunstne-

risk eller litterær retning – som for eksempel såkalt "kiosklitteratur" – allikevel som hoved-

regel vil ha verkshøyde. 
                                                 

 
47 Rognstad (2009)a s. 82 
48 ibid. 
49 Rt 2007 1329 pkt. 43, 44 
50 Rognstad (2009)a s. 85 
51 Innst. 1950 s. 10 sitert etter Rognstad (2009)a s. 86 
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Det er imidlertid flere uttalelser i rettspraksis som kan tyde på at det til en viss grad legges 

vekt på kvalitative kriterier, jfr. bla Wegners sybord-dommen52 og Lykketroll-dommen.53 

 

I Høyesteretts avgjørelse i saken om ”Wegners sybord” var spørsmålet om et kombinert 

sofa- og sybord hadde verkshøyde, og dermed opphavsrettslig beskyttelse etter åndsverklo-

ven. Retten fant at bordet var et åndsverk i åndsverkloven forstand. For å begrunne resulta-

tet uttalte førstvoterende blant annet: ” Etter min mening har således Wegner i dette tilfelle 

gjennom sin formgivning vist originalitet og utpreget artistisk evne (min kursivering), slik 

at hans verk av den grunn må få rettsvern etter vår åndsverkslov.”54 

 

Wegners sybord er en dom innenfor området funksjonell brukskunst, og man ser i retts-

praksis at det oftere uttales om gjenstanden er kvalitativt god eller ei på dette området. Det-

te har å gjøre med de begrensede valgmuligheter som foreligger for funksjonell brukskunst, 

i motsetning til for eksempel billedkunst. Ved produksjon av for eksempel en stol er det 

mange elementer som er fastsatt, og dermed vil opphavsmannens kreative utforming bli 

vektlagt for å kunne vurdere om verkshøydekravet er oppfylt. Det er likevel viktig å under-

streke at vurderingen går på om det foreligger en individuell og original skapende innsats, 

ikke om verket kvalitativt er godt eller dårlig.  

 

Også i avgjørelsen om ”Dams lykketroll”55 kan det se ut som at kvalitative kriterier til en 

viss grad blir en del av rettens vurdering. Her var spørsmålet om Dams lykketroll oppfylte 

kravene til verkshøyde og dermed kunne oppnå opphavsrettsvern. Retten kom til at lykke-

trollet oppfylte kravene til verkshøyde. Retten uttalte at ”han [opphavsmannen] har lykkes i 

                                                 

 
52 Rt 1962 964 
53 Oslo byretts dom av 22. mai 1967 
54 Rt 1962 964 s. 968 
55 Oslo byretts dom av 22.mai 1967 
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å skape et litet sjarmerende vesen, som på en egen måte appellerer til menneskene ... Hans 

lille troll er blidt og fornøyelig og har ikke noe av det skremmende over seg som en vanlig 

forbinder med et troll.”56 Vi ser her at retten virker fascinert over det kvalitativt gode ver-

ket, men det påpekes at det ikke er avgjørende hvorvidt den kunstneriske innsats har større 

eller mindre kvalitet. Det avgjørende er om det er skapt et kunstnerisk verk med åndelig 

innhold.  

 

Norsk retts forståelse av begrepet verkshøyde har ikke vært i full overensstemmelse med 

forståelsen av begrepet i andre nordiske land. Blant annet i Danmark har en noe annen for-

ståelse av verkshøydebegrepet blitt lagt til grunn. Hos Koktvedgaard har verkshøydekravet 

blitt brukt om et kvalitetskrav som kommer i tillegg til originalitetsvurderingen ved an-

vendt kunst.57 Dersom det er forskjellige forståelser av begrepet verkshøyde i de ulike nor-

diske land kan dette skape forvirring ved bruk av nordiske rettskilder, se ovenfor i punkt 

1.2.1.   

 

I en nyere utgave av Koktvedgaard går forfatteren imidlertid tilbake på å tolke et kvalitets-

krav inn i verkshøydebegrepet: ”En sådan anvendelse er der imidlertid ikke længere dæk-

ning for, hverken i direktiverne eller i praksis.”58 Også Rosenmeier poengterer at den mest 

utbredte oppfatning i Norden i dag er ”at værkshøjde er det samme som originalitet, at alle 

værkstyper derfor er undergivet et værkshøjdekrav ... og at man aldrig nogensinde henser 

til et værks kvalitet ...”59. Dette viser altså at det heller ikke etter dansk rett skal tolkes noe 

kvalitetskrav inn i verkshøydebegrepet. Det virker som de nordiske land har fått en mer 

enstemmig oppfatning av hva som ligger i verkshøydebegrepet, og dette er rettskildemessig 

heldig med tanke på ønsket om nordisk rettsenhet på opphavsrettområdet. 

                                                 

 
56 Oslo byretts dom av 22.mai 1967 sitert etter NIR 1968 s. 323  
57 Koktvedgaard (2002) s. 68 flg.  
58 Koktvedgaard (2005) s. 62  
59 Rosenmeier (2001) s. 130  
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I og med begrepet har blitt hyppig brukt både i norsk rettspraksis og juridisk teori vil jeg i 

denne oppgave bruke verkshøyde som et begrep om kravet til original og individuelt ska-

pende innsats. Jeg understreker at det ikke skal tolkes noe kvalitetskrav inn i dette begrepet.  

 

2.3 Hensyn bak verkshøydekravet og opphavsrettsbeskyttelse  

Det er forholdsvis bred enighet om at det bør finnes rettsregler som sikrer skapere av litte-

rære og kunstneriske verk et godt vern mot andres utnyttelse av deres innsats.60 Det skal 

være mulig for ”opphavsmenn ... å ha kontroll med og å kunne kreve vederlag for bruk av 

deres verk og arbeider.” 61 Dette kan begrunnes i rimelighetssynspunktet som har vært van-

lig for opphavsrettsreglene i europeisk rett.62 Det er rimelig og rettferdig at den som har 

skapt verket er den som skal få kompensasjonen for utnyttelsen av verket man har lagt ned 

innsats i å frembringe.  

 

Det finnes også en samfunnsøkonomisk begrunnelse for opphavsrettsreglene. Reglene 

”stimulerer til fortsatt kreativ innsats på området, noe som er grunnleggende for den videre 

samfunnsutvikling.”63 Tanken bak dette er at når det finnes rettsregler som sikrer opphavs-

mannen mulighet til å få kompensasjon for det han skaper, vil det føre til fortsatt kreativ 

innsats på området og dermed en bærekraftig samfunnsøkonomisk utvikling.  

 

Det er imidlertid ikke slik at alle litterære og kunstneriske verk bør få det betydelige opp-

havsrettslige vern som åndsverkloven gir.64 Det er ”viktig at allmennheten på fornuftige 

                                                 

 
60 Ot.prp.nr 46 (2004-2005) s. 7  
61 ibid.  
62 Rognstad (2009)a s. 31 
63 Ot.prp.nr 46 (2004-2005) s. 7 
64 ibid.   
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vilkår gis adgang til åndsverk.”65 Her kommer hensynet til allmennhetens interesse i tilgang 

til kunnskap og kultur til syne.  

 

En del av den kulturelle produksjon blir ansett som en del av ”det åndelige felleseie”66 og 

bør dermed ikke nyte opphavsrettslig vern etter åndsverkloven. I dette ligger at man skal 

kunne bruke tanker og idéer som andre tidligere har bygget på, ved skapelsen av nye verk. 

De fleste åndsverk er skapt ved inspirasjon fra andre verk. For å sikre en tilfredstillende 

menings- og idéutveksling i samfunnet, er det viktig at det er mulighet til dette.   

 

2.3.1 Prinsippet om det manglende idévern  

Grunnlaget for den ovennevnte tankegangen er det generelle opphavsrettslige prinsipp om 

at man ikke beskytter idéer – kun verkets konkrete utforming.67 Prinsippet har kommet til 

uttrykk i internasjonale konvensjoner som WCT68 art. 2 og TRIPs69 artikkel 9 (2): “Copy-

right protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of opera-

tion or mathematical concepts as such.”70 

 

I norsk rett har prinsippet blant annet kommet til utrykk i Wegners sybord-dommen.71 Ved 

vurderingen av om et kombinert sofa- og sybord var et åndsverk uttalte førstvoterende at 

”selve idéen om en kombinasjon av sofabord og sybord [kan] ikke isolert sett ... få rettsvern 

etter åndsverkloven ...”72 Videre slås det fast at opphavsretten ikke går så langt at ”de idéer 
                                                 

 
65 Ot.prp.nr 46 (2004-2005) s. 7 
66 Rosenmeier (2001) s. 66, Rognstad (2009)a s. 89 
67 Rognstad (2009)a s. 89 
68 WIPO Copyright Treaty 
69 TRIPs-avtalen (Trade Related aspects of Intellectual Property rights) 
70 TRIPs artikkel 9 annet ledd 
71 Rt 1962 964  
72 Rt 1962 964 s. 966  
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som her er kommet til uttrykk får rettsvern etter vår åndsverklov, således at andre av den 

grunn er avskåret fra å bruke de samme idéer”.73 Høyesterett bekrefter altså at ideer ikke 

kan få opphavsrettsvern, det er kun dersom ideen har resultert i et konkret verk at man kan 

oppnå opphavsrettsvern etter åndsverkloven. Denne dommen kommer jeg tilbake til under 

punkt 4.2.2.  

 

Også i Rt 1997 s. 199 (Cirrus) kommer prinsippet om det manglende idévern til utrykk. 

Høyesterett slår først fast at åndsverkloven beskytter retten til tegningene, den beskytter 

ikke den tekniske løsning eller produkt som tegningen beskriver. Det uttales at om: ”inn-

holdet som beskrives i tegningen er resultat av en betydelig åndsinnsats, er altså verken 

nødvendig eller tilstrekkelig for at selve tegningen får beskyttelse etter åndsverkloven.”74 

Det som måtte ha verkshøyde var selve tegningene, ikke idéene som tegningene gir uttrykk 

for.  

 

Verkshøydekravet er som tidligere nevnt en nedre grense for at et verk skal få opphavs-

rettslig vern. Verkshøydekravet er dermed egnet til å veie rettighetshaverens interesser i 

opphavsrettsvern for sine egne verk, mot allmennhetens interesse i tilgang til idéer, kunn-

skap og kultur.  Dette er en vanskelig balansegang, men er etter min mening løst på en god 

måte ved at det stilles et krav til verkshøyde for at et verk kan få opphavsrettslig vern.  

 

2.4 Hvilke krav stilles til verkshøyde?  

2.4.1 Utgangspunktet: original og individuelt preget åndsvirksomhet 

Utgangspunktet for vurderingen av kravet til verkshøyde følger av forarbeidene. Forarbei-

dene gjengir en uttalelse fra Knoph, om at det som er frembragt må ”iallfall i noen grad 

                                                 

 
73 Rt 1962 964 s. 967 
74 Rt 1997 199 s. 219  
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være uttrykk for original og individuelt preget åndsvirksomhet (min kursivering) fra opp-

havsmannens side”.75  

 

Denne uttalelsen blir ofte gjengitt når verkshøydekravet vurderes i praksis. I Rt. 1940 s. 

327 (Hallo Hallo) tok Høyesterett dette utgangspunktet da de skulle vurdere om en radio-

programoversikt nøt opphavsrettslig vern etter åndsverkloven. Førstvoterende uttalte at: 

”den skriftlige fiksering av rekken av slike poster synes ikke å kunne ha rang av individuelt 

preget åndsvirksomhet (min kursivering).”76 Vi ser at Høyesterett bruker samme formule-

ring som Knoph.  

 

Også i Rt. 1997 s. 199 (Cirrus) viser Høyesterett til samme utgangspunkt for verkshøyde-

vurderingen. Ved spørsmålet om tekniske tegninger til en båt oppfylte kravene til verks-

høyde, uttalte førstvoterende at: ”vilkåret er at tegningen representerer en kunstnerisk eller 

annen åndelig innsats - en originalitet - som berettiger at den betegnes som et åndsverk.”77 

Høyesterett sier det på en litt annen måte, men det er samme innhold som formuleringen i 

forarbeidene og i Knoph.  

 

Det samme utgangspunkt tas i Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen) hvor spørsmålet var 

om forestillingen ”Huldra i Kjosfossen” oppfylte kravet til verkshøyde etter åndsverkloven. 

Førstvoterende slår fast utgangspunktet for vurderingen; en frembringelse må være resultat 

av en ”individuelt preget skapende innsats, og ved denne innsatsen må det være frembrakt 

noe som fremstår som originalt ... ”78 Under dissens 4-1 ble resultatet at verket ikke nøt 

opphavsrettslig beskyttelse idet forestillingen ikke hadde tilstrekkelig verkshøyde. Denne 

vurderingen kommer jeg nærmere tilbake til under punkt 2.4.3.1.  

                                                 

 
75 Ot.prp.nr 26 (1959-60) s. 12 jfr. Knoph (1936) s. 64 
76 Rt 1940 327 s. 328  
77 Rt 1997 199 s. 219 
78 Rt 2007 1329 pkt. 43  
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Utgangspunktet for verkshøydevurderingen er derfor klar nok. Men hva skal egentlig til for 

at et verk er resultat av en original og individuelt preget åndsvirksomhet? For å finne ut av 

om et verk oppfyller disse kriteriene må det foretas en omfattende skjønnsmessig vurde-

ring. Det finnes dermed ikke et klart svar, og vurderingen kan ofte være vanskelig.  

 

Behovet for skarpere avgrensningskriterier for vurderingen av verkshøydekravet har i andre 

nordiske land ført til utstrakt bruk av retningslinjer. Før jeg går videre inn på rettspraksis 

vil jeg derfor introdusere disse.  

 

2.4.2 Veiledende retningslinjer for vurderingen av verkshøydekravet  

Retningslinjene for hva som ligger i utrykket ”original og individuelt skapende åndsinn-

sats” kalles henholdsvis valgfrihetssynspunktet og dobbeltfrembringelsessynspunktet.79 

 

Valgfrihetssynspunktet går ut på at skaperen av et verk må ha tatt flere valg i forhold til 

utformingen av verket, for at verket kan sies å være resultat av en individuell og original 

skapende åndsinnsats og dermed oppnå opphavsrettsvern.80 Hvis det bare er én måte å lage 

et verk på, foreligger det ingen frie valg ved utformingen av verket. Det kan derfor ikke 

sies å foreligge noen kreativ innsats som fortjener opphavsrettsvern etter åndsverkloven.  

 

Valgfrihetssynspunktet må sees i sammenheng med dobbeltfrembringelsessynspunktet. 

Dette synspunktet går ut på at et verk anses å være resultat av en original og individuelt 

preget åndsvirksomhet dersom det er usannsynlig at verket kunne ha vært skapt av to per-

soner uavhengig av hverandre.81 Dersom det ved utførelsen av et verk er tatt en rekke valg 

                                                 

 
79 Rognstad (2009)a s. 83, 84  
80 Rosenmeier (2001) s. 132 flg og Rognstad (2009)a s. 84  
81 Rosenmeier (2001) s. 132 og Rognstad (2009)a s. 83 
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anses det som liten risiko for at det skal skje en dobbeltfrembringelse. På denne måten vi-

ses altså sammenhengen mellom retningslinjene.82  

 

Begge synspunktene har vært særlig fremtredende i svensk rettspraksis. Valgfrihetssyns-

punktet kommer til utrykk blant annet i NJA 1998 s. 563 (Byggmoduler). Et av spørsmåle-

ne i saken var om tegninger til moduler til et ferdighus var åndsverk. Retten fant at verks-

høydekravet var oppfylt idet ingeniøren måtte ta en rekke valg ved utførelsen av tegninge-

ne. Dobbeltfrembringelsessynspunktet ble også trukket inn for å understreke at verkshøy-

dekravet var oppfylt.  

 

Dobbeltfrembringelsessynspunktet har også kommet til utrykk i NJA 1995 s. 256. Et 

spørsmål i saken var om en database tilfredsstilte kravene til verkshøyde. Databasen ble 

ansett for å være resultat av en individuell og skapende åndsinnsats, med den begrunnelse 

at databasen ikke kunne være skapt av to personer uavhengig av hverandre.  

 

Også i dansk rettspraksis er dobbeltfrembringelsessynspunktet tillagt vekt.83 Det samme 

gjelder i dansk juridisk teori, hvor Rosenmeier argumenterer sterkt for at dobbeltfrem-

bringelsessynspunktet, supplert med valgfrihetsmomentet, bør få like stor vekt i Danmark 

som det har i Sverige.84 Han mener bruk av dette kriteriet vil skape en mer ensidig og fo-

rutsigbar rettspraksis.85 

 

Ved å se hen til rettspraksis fra EU-domstolen ser man at valgfrihetsmomentet ofte kan 

være avgjørende for vurderingen av om kravet til verkshøyde foreligger, jfr. for eksempel 

                                                 

 
82 Rosenmeier (2001) s. 132  
83 UfR 1993 s. 17 
84 Rosenmeier (2001) s. 143, 144 
85 ibid.  
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domstolens avgjørelser i sakene Painer Standard86, Football Association Premier League87 

og Football Dataco88.  

 

I Painer Standard-saken var det spørsmål om et portrettfotografi oppfylte kravet til verks-

høyde og dermed kunne ha opphavsrettsbeskyttelse. Retten slo fast at verket måtte være 

originalt i den forstand at den var opphavsmannens egen intellektuelle frembringelse, jfr. 

Infopaq-dommen89 (som jeg drøfter under punkt 2.4.3). Retten konkretiserte dette utgangs-

punkt og uttalte at en intellektuell frembringelse regnes som opphavsmannens egen når den 

avspeiler hans personlighet. Dette er tilfellet dersom ”ophavsmanden har kunnet udtrykke 

sine kreative evner ved frembringelsen af værket på grundlag af frie og kreative valg (min 

kursivering)”.90  

 

Vi ser altså at EU-domstolen her finner det avgjørende om opphavsmannen har tatt frie og 

kreative valg, ved avgjørelsen om det foreligger tilstrekkelig verkshøyde eller ikke. Det 

konkluderes med at et portrettfotografi kan oppfylle kravene til verkshøyde, ettersom foto-

grafen kan foreta frie og kreative valg både når bildet blir tatt og ved fremstillingen av bil-

dene. EU-domstolen stiller opp kriteriene for vurderingen, mens det er opp til den nasjonale 

domstol å avgjøre hvorvidt kriteriene er oppfylt i det konkrete tilfellet.  

 

Også Høyesterett legger vekt på om det er tatt flere valg ved utformingen av verket når det 

tas stilling til om verkshøydekravet er oppfylt.  

 

                                                 

 
86 Sag C-145/10 Eva-Maria Painer mod Standard VerlagsGmbH mfl.  
87 Sag C-403/08 og C-429/08 Football Association Premier League Ltd mfl. mod QC Lei-

sure og Karen Murphy mod Media Protected Services Ltd. 
88 Sag C-604/10 Football Dataco Ltd mfl. mod Yahoo! UK Ltd mfl.  
89 Sag C-5/08 Infopaq International A/S mod Danske Dagblades Forening  
90 Sag C-145/10 Eva-Maria Painer mod Standard VerlagsGmbH mfl. punkt 88, 89 
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Blant annet i Rt. 1997 s. 199 (Cirrus) bruker Høyesterett valgfrihetssynspunktet som et 

moment i vurderingen av om tegningene hadde verkshøyde. Det ble uttalt at: ”Uten at jeg 

legger avgjørende vekt på det, er det et moment av betydning for vurderingen at utforming-

en av tegningene i noen grad er bestemt av de krav som klasseinstitusjonen stiller, og av 

bidrag fra underleverandører. Dette styrker den konklusjon at tegningene ikke har den 

verkshøyde på Cirrus' hånd som er nødvendig for beskyttelse etter åndsverkloven.”91 

 

At tegningene i noen grad var fastsatt på forhånd på grunn av bestemte krav og lignende 

førte til færre muligheter for variasjon/valg med hensyn til utførelsen av tegningene. Høy-

esterett bruker altså valgfrihetsmomentet for å underbygge konklusjonen om at tegningene 

ikke hadde tilstrekkelig verkshøyde.  

 

I Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen) kom Høyesterett med en uttalelse om retningslin-

jene jeg nå har nevnt. Det ble uttalt at ”retningslinjene vil etter min mening kunne bidra 

med en viss veiledning, men de kan ikke tas for bokstavelig. Det avgjørende er om det ved 

en individuell skapende innsats er frembrakt noe som fremstår som originalt”.92 Huldra i 

Kjosfossen kommer jeg nærmere inn på i punkt 2.4.3.1.  

 

Også i Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp), som er en dom innenfor brukskunstområdet, nevner 

Høyesterett dobbeltfrembringelsessynspunktet.93 Det vises til Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i 

Kjosfossen) og uttales at ”sannsynligheten for at en annen opphavsmann ville kunne frem-

bringe et identisk verk kan gi veiledning for om kravet til verkshøyde er fylt ...”94 På 

brukskunstområdet - hvor det funksjonelle element ved gjenstanden er fremtredende - gir 

dobbeltfrembringelsessynspunktet anvisning på at det nyskapende element ved gjenstanden 

                                                 

 
91 Rt 1997 199 s. 219  
92 Rt 2007 1329 pkt. 44 
93 Rt 2012 1062 pkt. 61  
94 ibid.  
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må være så originalt og individuelt preget, at det er liten sannsynlighet for at en annen opp-

havsmann kunne ha skapt et identisk verk.    

 

Videre i Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp) henvises det fra ”Föreningen Svensk Forms Opi-

nionsnämd” som har kommet med en uttalelse om Tripp Trapp-stolen. Det fremgår at: 

”Hovudformen, den skeva L- formen, var helt ny och revolutionerande och saknade helt 

förebilder. Risken för dubbeltskapande synes vara obefintlig.”95 I denne vurderingen ser vi 

at Tripp Trapp-stolen blir ansett for å oppfylle kravene til verkshøyde idet det var usann-

synlig at en annen opphavsmann ville ha frembragt et identisk verk som Tripp Trapp-

stolen. At det i en svensk uttalelse blir lagt vekt på dobbeltfrembringelsessynspunktet sam-

svarer med redegjørelsen min over om at det i svensk rett legges en ikke ubetydelig vekt på 

disse retningslinjene.  

 

Som i Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen) fremhever Høyesterett i Rt. 2012 s. 1062 

(Tripp trapp) at retningslinjene ikke er avgjørende for om verkshøydekravet er oppfylt.  

 

Utgangspunktet i norsk rett er altså at retningslinjene ikke er avgjørende, men de kan bru-

kes som momenter i vurderingen av om det foreligger en original og individuelt preget 

åndsinnsats. Det kan stilles spørsmål ved om norske domstoler må følge kriteriene som 

EU-domstolen stiller opp. Som nevnt over i punkt 1.2.3 blir norsk rett påvirket av avgjørel-

ser fra EU-domstolen. Det er derfor meget mulig at det også i norsk rett i fremtiden vil 

være avgjørende – eller i det minste ha stor betydning - hvorvidt opphavsmannen har måt-

tet ta en rekke valg ved frembringelsen av verket. Bare dersom dette er tilfelle vil det være 

usannsynlig at verket kunne vært skapt av to personer uavhengig av hverandre, og da anses 

kravene til verkshøyde oppfylt.  

 

                                                 

 
95 Rt 2012 1062 pkt. 80 
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Som nevnt er verkshøydevurderingen skjønnsmessig og ofte vanskelig. Det kan også av 

denne grunn være ønskelig å gjøre vurderingen klarere ved å legge større vekt på retnings-

linjene. På denne måten kan man muligens få en mer ensidig rettspraksis på området.  

 

2.4.3 Terskelen for verkshøydekravet  

Jeg har slått fast at utgangspunktet for verkshøydevurderingen er om det foreligger en ori-

ginal og individuelt skapende åndsinnsats, og vist til retningslinjer som kan inngå som 

momenter i vurderingen. Men hvor ligger så terskelen for verkshøydekravet; hva skal til for 

at det anses å foreligge en original og individuelt preget åndsvirksomhet?   

 

Som nevnt innledningsvis har nok terskelen for verkshøyde vært på vei nedover gjennom 

årene. Dette kan illustreres ved at det i en forhandling i Odelstinget i 1961 ble uttalt at ”for-

søk på å utvide omgrepet åndsverk til å gjelda strikkemønstre og forma på et stolbein” var 

en ”farleg utglidning som vi skal vere på vakt mot.”96 I dag er det klart at strikkemønster og 

stolbein kan være åndsverk97, så vi ser at det generelt stilles en lavere terskel til verkshøyde 

i dag enn for 50 år siden.  

 

En lav terskel for verkshøydekravet ser vi også i Rt. 1997 s. 199 (Cirrus). Et av spørsmåle-

ne i saken var om byggespesifikasjonene til en båt oppfylte verkshøydekravet og dermed 

var åndsverk etter åndsverkloven. I denne forbindelse ble det uttalt at: ”Etter åndsverkloven 

er byggespesifikasjonene et åndsverk. Det faller inn under § 1 nr 1, ’skrifter av alle slag’, 

og kravet til verkshøyde her er ikke stort.”98 Vi ser at Høyesterett bevisst stiller opp en lav 

terskel for verkshøydekravet.  Det må imidlertid presiseres at dette er på området ”skrifter 

av alle slag”. Som nevnt tidligere er verkshøydekravet relativt til verkstypen det er tale om. 

På området ”skrifter av alle slag” er det utallige variasjonsmuligheter, og det skal ofte ikke 
                                                 

 
96 Forhandl. i Odelstinget (1961) s. 539 sitert etter Rognstad (2009)a s. 82  
97 Rognstad (2009)a s. 82 
98 Rt 1997 199 s. 220   
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mye til for at verket blir ansett for å være resultat av en original og individuelt preget ånd-

sinnsats. Det er uansett interessant at Høyesterett har en så generell uttalelse om at kravet 

til verkshøyde ikke er stort på dette området.  

 

Også en dom fra svensk rett, "Ulf Lundell"-avgjørelsen99, gir uttrykk for at terskelen for 

verkshøydekravet er lav. Det ble uttalt at: ”Upphovsrätten förutsätter ett verk som är resul-

tatet av en individuell andligt skapande verksamhet. Det är inte något som hindrar att ett 

privat brev uppnår vad som brukar kallas verkshöjd. Trots att rubriken och portalparagrafen 

till upphovsrättslagen talar om ett litterärt eller konstnärligt verk ställs inte höga anspråk i 

fråga om originalitet. Ulf Lundells brev uppfyller väl kraven på verkshöjd.”100  

 

Vi ser her at den svenske domstolen stilte opp et lavt krav til verkshøyde, og resultatet ble 

dermed at det private brevet oppfylte verkshøydekravet og ble ansett som et åndsverk. Det-

te står i sterkt kontrast til en tidligere dom fra Sverige, "Gustav Fröding"101, hvor det også 

var spørsmål om private brev var å anse som åndsverk. I Gustav Fröding-dommen slo ret-

ten fast at det var strenge krav til verkshøyde. Den sistnevnte dom er betraktelig eldre enn 

Ulf Lundell-dommen. Idet retten ga uttrykk for en lavere terskel for verkshøyde i den nyes-

te dommen tyder også dette på at terskelen for å oppnå verkshøyde har vært på vei nedover.  

 

Infosoc-direktivet102, som ble gjennomført i norsk rett i 2001, gir anvisning på en lav ters-

kel for kravet til verkshøyde. Formålet til direktivet er å harmonisere opphavsrettsområdet i 

Europa, og på denne måten unngå forskjeller i beskyttelsesnivået som kan hindre eller 

motvirke den frie bevegelighet for varer og tjenester på opphavsrettsområdet.103 Direktivet 

                                                 

 
99 Stockholm Tingsrätts dom av 28. november 2000.  
100 ibid.  
101 NJA 1921 s. 579  
102 Dir. 2001/29/EF  
103 Sag C-5/08 Infopaq International A/S mod Danske Dagblades Forening pkt. 8. 



 29

skal sikre et høyere beskyttelsesnivå til fordel for opphavsmannen, og direktivet gir derfor 

utrykk for at terskelen for å oppnå verkshøyde generelt skal være lav.104 

 

I Infopaq-dommen105 fikk EU-domstolen spørsmål om 11 ord fra en avisartikkel kan ha 

verkshøyde og dermed oppnå opphavsrettsvern. EU-domstolen tar utgangspunkt i Infosoc- 

direktivet og internasjonale konvensjoner som Bernkonvensjonen ved vurderingen. Dom-

stolen uttaler at et verk må være ”original i den forstand, at den er ophavsmandens egen 

intellektuelle frembringelse.”106 Det uttales videre at beskyttelsen som tildeles etter artikkel 

2 i Infosoc-direktivet skal ha en vid utstrekning, og det vises til at formålet med direktivet 

var å gi et høyt beskyttelsesnivå for opphavsmenn.107 EU- domstolen påpeker at ordene i 

seg selv ikke utgjør elementer som er gjenstand for beskyttelse.108 Det er først i kraft av 

”valget, placeringen og kombinationen af disse ord, at ophavsmanden kan udtrykke sin 

kreative ånd på en original måde og skabe et resultat, der har karakter af en intellektuell 

frembringelse.”109  

 

Domstolen legger deretter betydelig vekt på kravet om en vid fortolkning av rekkevidden 

av beskyttelsen i henhold til artikkel 2 i Infosoc-direktivet, og uttaler at det ikke kan ute-

lukkes at ”visse isolerede sætninger ... i den pågjeldende tekst er egnede til at meddele læ-

seren den originalitet, der ligger i en tekst, såsom en avisartikel, ved at formidle et element 

til vedkommende, der i sig selv er udtryk for artiklens forfatters egen intellektuelle frem-

bringelse.”110 EU-domstolen konkluderer dermed med at 11 ord fra en avisartikkel faktisk 

                                                 

 
104 Sag C-5/08 Infopaq International A/S mod Danske Dagblades Forening pkt. 40, 41 
105 Sag C-5/08 Infopaq International A/S mod Danske Dagblades Forening  
106 ibid. pkt. 37  
107 ibid. pkt. 40, 43 
108 Ibid. pkt. 46 
109 ibid. pkt. 45 
110 ibid. pkt. 47  
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kan ha verkshøyde og dermed oppnå opphavsrettsvern, jfr. Infosoc-direktivet artikkel 2 

bokstav a.  

 

EU-domstolen gjør det klart at det er opp til den nasjonale domstol å avgjøre om kriteriene 

er oppfylt, altså om det foreligger tilstrekkelig verkshøyde i det konkrete tilfellet. EU-

domstolen har dog satt standarden - 11 ord fra en avisartikkel kan ha verkshøyde og der-

med oppnå opphavsrettsvern. Vi ser at EU- domstolen stilte et lavt verkshøydekrav, hvilket 

er i tråd med Infosoc-direktivet.  

 

Også i Painer Standard-saken111 gir EU-domstolen utrykk for at opphavsrettsvernet skal ha 

en vid utstrekning, og at terskelen for å oppnå verkshøyde generelt skal være lav. Videre 

gir dommen utrykk for at de samme kriteriene for opphavsrettsbeskyttelse skal gjelde for 

alle typer verk.112  

 

Det er usikkert hvor stor innvirkning det har på norsk rett at EU-domstolen stiller opp et 

lavt verkshøydekrav. I Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp) ble det anført at EU-domstolens 

praksis har ført til et felleseuropeisk verkshøydebegrep som stiller lavere verkshøydekrav 

enn tidligere og som får betydning på også andre felt enn der direktivene får direkte anven-

delse.113 Denne dommen er på brukskunstområdet hvor det i teorien og praksis ofte har blitt 

ansett som særlig vanskelig å oppfylle kravene til verkshøyde.  

 

Høyesterett avviser denne anførselen og uttaler at ”det ikke er gitt noe direktiv som dekker 

verkshøydeproblematikken for brukskunst, og på dette området er det til dels avvikende 

lovregulering innenfor EU-landene. Selv om det skulle være dekning for ankemotpartens 

                                                 

 
111 Sag C-145/10 Eva-Maria Painer mod Standard VerlagsGmbH  
112 ibid. pkt. 97 
113 Rt 2012 1062 pkt. 68 
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utlegning av praksis, vil denne dermed under ingen omstendighet være bindende for en 

avgjørelse om verkshøyde for brukskunst basert på norsk rett”.114  

 

I denne saken går Høyesterett langt i å begrense EU-rettens innflytelse på norsk rett. EU-

domstolen stiller opp kriterier for forståelsen av EU-direktivene som er gjennomført i norsk 

rett via EØS-avtalen. Jeg antar derfor at avgjørelser fra EU-domstolen og kriterier som her 

blir stilt opp vil ha større innvirkning på norsk rett enn det som fremgår av Høyesterett sin 

uttalelse i Tripp Trapp-dommen.   

 

Eksemplene over fra rettspraksis viser at terskelen til verkshøyde generelt har blitt satt lavt. 

Dette er dog ikke alltid tilfelle. En avgjørelse som det har blitt hevdet at setter en høyere 

terskel til verkshøyde er Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen).115 I neste avsnitt skal jeg 

vurdere hvorvidt dommen gir utrykk for et høyt verkshøydekrav, og betydningen av dom-

men for senere rettsavgjørelser.  

 

2.4.3.1 Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen)  

Et spørsmål i saken var om forestillingen ”Huldra i Kjosfossen” tilfredsstilte kravene til 

verkshøyde og dermed var et åndsverk, se punkt 2.4.1.  

 

I den konkrete vurdering av om forestillingen var tilstrekkelig original slår førstvoterende 

fast at huldrefiguren bygger på kjente elementer fra norsk folketradisjon; hun har langt hår 

og fremstår som mystisk. Videre uttaler Høyesterett at dansen er enkel og uoriginal, og 

sangen er hentet fra norsk folkemusikk. Kostymet, en rød og vid kjole, anses heller ikke 

som originalt. Heller ikke sammenstillingen av elementene i forestillingen gir forestillingen 

                                                 

 
114 Rt 2012 1062 pkt. 69 
115 Rognstad (2009)a s. 82  
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”tilstrekkelig særpreg”116, og det legges vekt på at det ikke var tilført noe vesentlig nytt i 

forestillingen om huldra, enn det som tidligere var kjent gjennom folketradisjonen.  

 

Høyesterett foretar her en meget konkret vurdering av verkshøydekravet. Først vurderes 

originaliteten til elementene i forestillingen hver for seg, deretter vurderes det hvorvidt 

elementene samlet kan sies å representere en original skapende innsats. Førstvoterende fant 

etter den konkrete vurdering at forestillingen ikke var tilstrekkelig original for å oppfylle 

åndsverkslovens krav til verkshøyde. 

 

Høyesterett stilte i denne dommen bevisst opp et høyt krav til verkshøyde. Forestillingen 

bygde på huldra-skikkelsen, kjent fra norsk folketradisjon. Forestillingen bygde dog ikke 

på en bestemt historie fra folkediktingen, og forestillingen var derfor ingen iscenesettelse 

av et verk. Høyesterett mente imidlertid at forestillingen lå nært opp til en iscenesettelse.117 

Det følger av forarbeidene til åndsverkloven at det stilles særlige strenge krav til verkshøy-

de for iscenesettelse, av hensyn til forfatterens opphavsrett.118 Høyesterett mente at det 

også for en forestilling som lignet en iscenesettelse måtte stilles særlige krav til verkshøy-

de.119  

 

Høyesterett begrunner også den strenge terskelen til verkshøyde med det betydelige vern 

opphavsretten gir, og uttaler at ”Hvis en fremstilling av en figur som bygger på folketradi-

sjon, skal gis opphavsrettslig vern uten at den tilfører figuren noe vesentlig nytt, vil det 

innebære at man tillater at en del av folketradisjonen blir monopolisert for et langt tids-

rom.”120 Høyesterett veier her skaperens interesse i å få opphavsrettsvern opp mot hensynet 

                                                 

 
116 Rt 2007 1329 pkt. 48 
117 ibid. pkt. 47  
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til kulturarv og ”det åndelige felleseiet”. Høyesterett la avgjørende vekt på hensynet til kul-

turarven i denne saken.  

 

Are Stenvik kommenterte dommen om ”Huldra i Kjosfossen” og mente den ville være ”ve-

sentlig for fastleggelsen av opphavsrettens krav om verkshøyde i Norge i årene som kom-

mer”121, idet den er en av de sjeldne nye avgjørelser fra Høyesterett om grunnvilkårene for 

immaterialrettslig vern.  

 

Både dommen og artikkelen til Are Stenvik har senere blitt kritisert i juridisk teori. Magnus 

Stray Vyrje stiller spørsmål ved hvorfor Høyesterett valgte å formulere samme verkshøy-

dekrav for forestillingen, som for iscenesettelser.122 Verkshøydekravet for iscenesettelser er 

strengt på grunn av ”avhengighetsforholdet til det forelegg som iscenesettes”123. Som følge 

av at forestillingen om ”Huldra i Kjosfossen” ikke bygget på et beskyttet åndsverk, mener 

Vyrje at dette hensynet ikke kommer til anvendelse i denne saken.  

 

Videre kritiserer Vyrje Høyesteretts uttalelse om at det ville medføre fare for monopolise-

ring å gi forestillingen opphavsrettslig vern. Vyrje slår fast at dersom forestillingen om 

”Huldra i Kjosfossen” hadde fått opphavsrettsbeskyttelse ville ikke dette hindret andre i å 

skape iscenesettelser og sceneverk som også var basert på huldra etter norsk folketradisjon. 

Han viser her til at opphavsretten ikke gir noe konseptvern, se punkt 2.3.1 om prinsippet 

om det manglende idévern.  

 

Vyrje er dermed mer usikker enn Stenvik på hvor mye dommen vil ha å si for fastleggelsen 

av det norske verkshøydekravet i fremtiden.  

 

                                                 

 
121 Stenvik (2008) s. 537  
122 Stray Vyrje (2009) s. 212-213  
123 ibid. s. 212    
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Ole-Andreas Rognstad har også kommentert dommen om ”Huldra i Kjosfossen”.124 Rogn-

stad kritiserer også Høyesteretts tilnærming til iscenesettelse og uttalelsen om at opphavs-

rettslig vern i dette tilfelle ville føre til et monopol på norsk folketradisjon.125 

 

Til tross for kritikk på enkelte punkter mener Rognstad likevel at dommen vil ha betydning 

for den videre vurdering av verkshøydekravet. Rognstad legger vekt på at Høyesterett fore-

tar en konkret originalitetsvurdering, hvor det blir tatt stilling til hva det er ved forestilling-

en som eventuelt kan begrunne at den anses som et åndsverk. Rognstad understreker også 

at dommen gir støtte for at det skal være en ”viss terskel for at en frembringelse på det litte-

rære og kunstneriske området kan anses som et åndsverk.”126 

 

Jeg er enig i Stray Vyrje og Rognstad sin slutning om at Høyesteretts tilnærming til iscene-

settelse, og uttalelsen om at vern for forestillingen ville føre til monopolisering av folketra-

disjonen, er uheldige.  

 

Til tross for dette finner jeg dommen veiledende for vurdering av verkshøydekravet, slik 

som Rognstad. Dette fordi Høyesterett vurderer hvorvidt de enkelte elementer i forestil-

lingen er originale, og også om elementene samlet sett kan sies å utgjøre en individuelt 

skapende åndsinnsats. Verkshøydevurderingen er konkret, og det kommer klart frem hva 

som vurderes. Dette er hensiktsmessig, slik at vurderingen kan være til veiledning for sene-

re rettspraksis.  

 

I Rt. 2010 s. 366 (Mauseth-dommen) og Rt. 2012 s. 1062 (Tripp trapp) blir det foretatt en 

vurdering av verkshøydekravet, og i denne sammenheng er det gjengitt uttalelser fra dom-
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men om ”Huldra i Kjosfossen”. Vi ser dermed at dommen har fått en betydelig rettskilde-

messig verdi for vurderingen av verkshøydekravet i senere rettsavgjørelser.  

 

Av Høyesterett sin originalitetsvurdering i dommen ser vi at det skal foretas en konkret 

vurdering av om verkshøyde foreligger, elementene hver for seg, eller samlet. Dommen gir 

altså utrykk for at det skal være en viss terskel for at verkshøyde kan sies å foreligge, og 

man ser at terskelen til verkshøyde er satt høyere her enn i eldre rettspraksis.  

 

Å bruke dommen som en begrunnelse for at terskelen til verkshøydekravet i norsk rett er 

høyere enn før kan imidlertid være problematisk. Dette fordi Høyesterett bevisst stilte et 

strengt verkshøydekrav idet de mente forestillingen lå nært opp til en iscenesettelse av et 

verk. Det ville vært meget interessant å se Høyesterett sin vurdering dersom de ikke hadde 

foretatt denne sammenligningen. Jeg tror at Høyesterett ønsket å heve den generelle terske-

len til verkshøyde, og at de derfor støttet seg opp mot tilnærmingen til iscenesettelse av et 

verk. Dermed ville kanskje ikke vurderingen ha vært så ulik, om de kun tok utgangspunkt i 

verkshøydekravet for forestillingen, og ikke de strengere krav som foreligger for isceneset-

telser av verk.  

 

2.4.4 Konklusjon  

For at et verk skal oppfylle kravene til verkshøyde må det være et resultat av en original og 

individuell skapende innsats. Momenter som kan tas inn i vurderingen av om det foreligger 

en slik åndsinnsats er valgfrihetssynspunktet og dobbeltfrembringelsessynspunktet. Det vil 

være i samsvar med EU-domstolen og annen nordisk rettspraksis å legge vekt på disse ret-

ningslinjene ved vurderingen.  

 

Ved en sammenligning av eldre og nyere rettspraksis ser vi at terskelen for å oppnå verks-

høyde generelt har blitt lavere gjennom årene. I avgjørelsen om ”Huldra i Kjosfossen”127 
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gir Høyesterett dog utrykk for at de ønsket å heve den generelle terskelen til verkshøyde-

kravet. Avgjørelsen kan sees som en motreaksjon på at det stadig ble lettere å oppnå opp-

havsrettsvern. Det kommer klart frem i avgjørelsen at det skal foretas en konkret verkshøy-

devurdering hvor elementene skal vurderes hver for seg og samlet – avgjørelsen gir utrykk 

for at det skal være en viss terskel for at et verk skal kunne oppnå opphavsrettsbeskyttelse.  

 

Det kan vanskelig utledes en generell terskel for verkshøyde for alle områder som kan opp-

nå opphavsrettsvern etter åndsverkloven. På forskjellige områder er det ulikt hvor vanske-

lig det er å oppnå verkshøyde og dermed opphavsrettsvern. Jeg vil derfor i neste avsnitt ta 

for meg verkshøydekravet innenfor området brukskunst, og søke å finne hvor terskelen kan 

sies å ligge på dette området.  

 

3 Spesielt om brukskunst  

3.1 Definisjon  

Det finnes ulike definisjoner av brukskunst. En definisjon er ”verk som har både praktiske 

og estetiske formål”.128 En annen er ”brukbare og kunstnerisk vakre gjenstander”.129 Man 

ser altså at definisjonene går ut på det samme; brukskunst har både en praktisk og en este-

tisk side. I det følgende bruker jeg begrepet brukskunst om verk som har både en praktisk 

og en estetisk side.  

 

Betegnelsen ”brukskunst” erstattet kunstindustribegrepet utover i 1900-årene, særlig etter 

at Foreningen Brukskunst ble startet i 1918.130 Brukskunst ble raskt et moteord, og omfattet 

både industriframstilte gjenstander og kunsthåndverk.131 Brukskunst favner altså vidt, og 
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omfatter blant annet møbler, kjøkkenutstyr, smykker, biler og båter. I den nyere tid har det 

blitt lagt betydelig mer vekt på det estetiske ved utformingen av funksjonelle gjenstander, 

og formgivingen har blitt en integrert del av selve funksjonen.132 På grunn av dette kalles 

brukskunst gjerne ”the real art of the twentieth century”.133 

 

3.2 ”Ren kunst” vs. ”anvendt kunst”  

Brukskunst kalles også ”anvendt kunst”, og står i et motsetningsforhold til ”ren kunst”.134 

Ren kunst er i dette henseende kunst som kun tjener et kunstnerisk formål, som for eksem-

pel malerier, tegninger, grafikk, skulpturer og lignende. I åndsverkloven er disse ramset 

opp i § 1 annet ledd nummer 7 og 8.  

 

Anvendt kunst (brukskunst) er kunst som også har et praktisk formål, for eksempel møbler, 

redskaper og lignende. Anvendt kunst (brukskunst) anses å være ”gjenstander av kunst-

håndverk og kunstindustri” i åndsverkloven § 1 annet ledd nummer 10.   

 

Det har blitt fremsatt en læresetning i juridisk teori om at ”ren kunst” har opphavsrettslig 

beskyttelse uten noen særlig originalitetsvurdering, mens det er strenge krav til at ”anvendt 

kunst” skal anses som et åndsverk.135 

 

Noe av begrunnelsen bak denne læresetningen er at det ved ren kunst, for eksempel et 

maleri, foreligger utallige valg kunstneren må ta når han skal male. Alt fra motiv og sjang-

er, til maling og farger; det er endeløst med valgmuligheter.  

 

Når det gjelder anvendt kunst (brukskunst) har skaperen færre valgmuligheter. Ved utfor-
                                                 

 
132 Stray Vyrje (1987) s. 116  
133 ibid.   
134 Rosenmeier (2001) s. 227 
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mingen av en stol er det mange elementer som er mer eller mindre fastsatt fra starten av. 

Alt fra omtrentlig størrelse, til at det må være en form for ben, sete og ryggstøtte for at den 

skal kunne brukes til å sitte på. Bruksformålet til den anvendte kunsten reduserer derfor 

valgmulighetene og det kreative spillerommet til opphavsmannen. Det er heller ikke ønske-

lig at en opphavsmann skal få monopol på et brukselement136, for eksempel at en opphavs-

mann skal ha enerett til å lage et bord eller en stol. At vernetiden for åndsverk er meget 

lang, 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår137, underbygger dette argumentet.  

 

Rognstad kritiserer et skille basert på vage utrykk som ”ren kunst” og ”anvendt kunst” 

(brukskunst). Han mener at det er graden av funksjonalitet som er bestemmende for terske-

len til verkshøydekravet for brukskunst, ikke den kunstfaglige klassifisering.138 

 

Jeg skal i det følgende se nærmere på hvilke krav som stilles til verkshøyde for brukskunst, 

og i hvilken grad det funksjonelle element ved gjenstanden har betydning for verkshøyde-

vurderingen.  

 

4 Kravet til verkshøyde ved brukskunst  

 

4.1 Innledning og problemstilling  

Det er ansett som vanskeligere å oppfylle kravene til verkshøyde og dermed kunne oppnå 

opphavsrettsvern på brukskunstområdet, enn på andre områder innen opphavsretten.139 Jeg 

vil i det følgende vurdere om det kan sies å gjelde et strengere verkshøydekrav for beskytt-

else av brukskunst, og i så fall hvor man kan utlede dette fra. 
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137 Åndsverkloven § 40 første punktum  
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I Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp) kommer Høyesterett med en uttalelse angående verkshøy-

dekravet for brukskunst. Etter førstvoterendes syn kan det være ”uklart om det kan sies å 

gjelde en strengere norm, eller om vanskeligheten med i disse tilfellene å oppnå den nød-

vendige verkshøyde snarere er en refleksjon av det faktum at det for produkter som er do-

minert av de funksjonelle elementer, vil være et mer begrenset spillerom for en selvstendig 

kunstnerisk utforming.”140 

 

Jeg vil derfor forsøke å finne ut om det kan sies å foreligge et strengere verkshøydekrav på 

brukskunstområdet, eller om det er det funksjonelle element ved gjenstanden som gjør det 

vanskeligere å oppnå opphavsrettsvern på brukskunstområdet. Ved denne vurderingen skal 

jeg undersøke hvorvidt verkshøydevurderingen for brukskunstområdet er påvirket av EU-

retten, og jeg vil undersøke hvor terskelen for verkshøyde ligger i andre nordiske land.  

 

Tilslutt vil jeg vurdere hvorvidt opphavsrettslig vern etter åndsverkloven er den mest hen-

siktsmessige formen for vern av brukskunst.  

 

4.2 Gjelder det en strengere norm for beskyttelse av brukskunst?  

Ettersom verkshøydekravet ikke er fastsatt i lov, vil jeg i det følgende se hen til forarbeider 

og rettspraksis for å vurdere om kravet til verkshøyde er strengere på brukskunstområdet 

enn på andre områder.  

  

4.2.1 Forarbeidene som grunnlag for et strengt verkshøydekrav  

Det fremgår av juridisk teori at det i norske lovforarbeider er uttalelser som ”klart indikerer 

at kravene for beskyttelse av funksjonell brukskunst skal være strenge.”141 
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I det følgende vil jeg ta for meg forarbeidene til åndsverkloven for å finne om det ut fra 

disse kan utledes et strengt krav til verkshøyde på brukskunstområdet.   

 

Både i stortingsinnstillingen fra 1961142 og i Innstilling til lov om mønster av 1967143 finner 

man uttalelser som indikerer at kravene for beskyttelse av brukskunst skal være strenge.  

 

I stortingsinnstillingen fra 1961 fremgår det at for å ta hensyn til brukskunstneren og hans 

interesser kan det forekomme en ”uheldig senkning av den nedre grense for verk som kan 

fortjene betegnelsen åndsverk”.144 Vi ser her at komiteen finner en generell senkning av 

verkshøydekravet ”uheldig”. Etter komiteens syn er det ikke alle verk som fortjener opp-

havsrettslig vern. Det kommer altså frem at komiteen mener det er viktig å fortsatt stille et 

høyt krav til verkshøyde for brukskunst.    

 

Komiteen fremhever deretter et viktig argument for at man skal være forsiktig med å gi 

opphavsrettsvern for brukskunst. Det uttales at: ”brukskunstgjenstander gir utformeren et 

langt mindre spillerom enn andre verker, slik at det kan synes betenkelig å gi en opphavs-

mann en så langvarig enerett til en bestemt utforming som åndsverkloven gir. En enerett til 

en bestemt utforming kan her tenkes sterkt å nærme seg patent på en bestemt bruksgjen-

stand”.145 Vi ser her at komiteen legger vekt på at det ved utforming av en brukskunstgjen-

stand er færre valg å ta for opphavsmannen. Dette er på grunn av det funksjonelle element 

som preger brukskunstgjenstander. En del ting er fastsatt på forhånd, og det blir dermed 

færre valgmuligheter. Komiteen advarer mot at en opphavsmann skal få et vern for en 
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143 Mønsterlovinnstillingen (1967) s. 35-41  
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bruksgjenstand som i realiteten gir vern til det funksjonelle element ved brukskunstgjen-

standen.  

 

Også i ”Innstilling til lov om mønster” fra 1967146 gis det utrykk for strenge krav for opp-

havsrettsbeskyttelse av brukskunst. Mønsterlovkomiteen så hen til rettspraksis fra bruks-

kunstområdet og uttalte at ”det synes imidlertid som om det hos oss stilles strenge krav til 

de frembringelser som skal få opphavsrettslig vern som brukskunst, således synes kravene 

å være strengere enn de som domstolene i Danmark og Sverige har stilt.”147 Dette ble illust-

rert ved å vise til 5 rettsavgjørelser fra perioden 1956 til 1966.  

 

Den første dommen komiteen viste til gjaldt en strikket skigenser.148 Retten konkluderte 

her med at skigenseren ikke tilfredsstilte kravene til verkshøyde, og den kunne dermed ikke 

få opphavsrettsbeskyttelse etter åndsverkloven. Begrunnelsen var at en moteidé ikke kunne 

oppnå åndsverksvern.  

 

I den neste avgjørelsen var spørsmålet om et bord på tre V-formede ben hadde opphavs-

rettsvern.149 Retten fant at bordet ”utvilsomt hadde estetisk verdi, men at det savnet den 

kunstneriske originalitet som kreves for opphavsrettslig vern på kunstverkområdet.”  

 

Den tredje dom som ble brukt som illustrasjon for et strengt verkshøydekrav gjaldt en kol-

leksjon møbelstoffer.150 Her fant retten at kolleksjonen hadde et tydelig særpreg med høy 

estetisk virkning, men det var allikevel ikke noe åndsverk. Retten uttalte at man ved tvilstil-

felle måtte være forsiktig med å la åndsverkloven komme til anvendelse.  
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Komiteen viste så til en avgjørelse fra Høyesterett som har fått stor betydning for verks-

høydekravet innenfor brukskunstens område. I dommen om Wegners sybord151 fant Høyes-

teretts flertall at det kombinerte sofa- og sybordet måtte være et åndsverk idet opphavs-

mannen hadde vist ”slik originalitet og slikt kunstnerisk talent”. Denne avgjørelse kommer 

jeg tilbake til under punkt 4.2.2.  

  

Tilslutt viste komiteen til en rettsavgjørelse hvor spørsmålet var om to tepper tilfredsstilte 

kravene til verkshøyde.152 Retten fant at teppene ikke var preget av en individuell skapende 

åndsinnsats, og de oppnådde dermed ikke opphavsrettsvern etter åndsverkloven.  

 

Vi ser at rettsavgjørelsene i perioden 1956-1966 som er gjengitt i Mønsterlovinnstillingen 

av 1967 klart gir utrykk for et strengt krav til verkshøyde for brukskunst. Mønsterlo-

vinnstillingen bemerker at de fire første dommene gjaldt anvendelse av åndsverkloven av 

1930. Komiteen påpeker i den sammenheng at stortingsinnstillingen fra 1961 ga utrykk for 

at man generelt ønsket en hevning av den nedre grense for de frembringelser som kan få 

beskyttelse etter åndsverkloven.153 Dette vil si at forarbeidene heller ga utrykk for et 

strengere verkshøydekrav ved innføring av nåværende lov av 1961, enn motsatt. Mønster-

lovkomiteen konkluderte dermed med at det vel er ”grunn til å vente at domstolene vil opp-

rettholde de relativt strenge krav om kunstnerisk og individuelt preg som hos oss har vært 

stilt til den brukskunst som skal gis opphavsrettslig vern”.154  

 

Etter å ha gått igjennom stortingsinnstillingen fra 1961 og Innstilling til lov om mønster fra 

1967 finner jeg at forarbeidene gir utrykk for et strengt krav til verkshøyde på brukskunst-
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området. I Rt. 2012 s. 1062 (Tripp trapp) uttaler også Høyesterett, etter å ha gått igjennom 

forarbeidene til loven, at ”det forutsettes altså å gjelde ’et relativt strengt krav’ til verks-

høyde på dette området.”155  

 

Vi ser av forarbeidene at årsaken til at man skal være forsiktig med å gi opphavsrettsvern 

etter åndsverkloven for brukskunstgjenstander i stor grad er det funksjonelle element ved 

gjenstandene. Mønsterlovkomiteen konkluderer med at dersom de ”relativt strenge krav 

som hittil har vært stilt ... [opprettholdes] taper de fleste av de innvendinger som kan rettes 

mot åndsverksvern for brukskunst sin vekt.”156 

 

Jeg er enig i at ikke alle brukskunstgjenstander bør ha opphavsrettsvern, fordi det ville vært 

uheldig om en brukskunstgjenstand fikk et vern som i realiteten ville ligne et patentvern for 

en bestemt brukskunstgjenstand. Men jeg vil påpeke at ”opphavsretten rekker ’så langt den 

omfatter resultatene av nyskapingen’ ...”157 Man får altså ikke opphavsrett når det gjelder 

bruksmessige sider av verket.158 Jeg mener derfor det er tilstrekkelig å skille vekk de funk-

sjonelle elementer ved brukskunstgjenstanden, og så vurdere hvorvidt det nyskapende ele-

ment er resultat av en original og individuelt preget åndsvirksomhet. For at en opphavs-

mann skal få vern for en stol, må det nyskapende element gå ut over brukselementet, og det 

nyskapende element må være resultat av en original og individuell skapende åndsinnsats. 

Jeg mener derfor det ikke er nødvendig å stille opp en tese om at det gjelder strengere krav 

til verkshøyde for brukskunstgjenstander. Vanskeligheten med å oppnå opphavsrettsvern 

for brukskunstgjenstander gir seg selv på grunn av det funksjonelle element ved gjenstan-

den.   
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Forarbeidene viste til flere rettsavgjørelser fra 1956-1966 for å vise at det ble stilt strenge 

krav til de frembringelser som skal få opphavsrettsvern som brukskunstgjenstander. Det 

uttales at det vel er grunn til å vente at disse strenge krav opprettholdes, i og med de gene-

relle krav til verkshøyde ble skjerpet med nåværende lov av 1961.  

 

Jeg skal i det følgende se hen til rettspraksis og finne hvor terskelen for verkshøyde for 

brukskunst kan sies å ligge i dag. I Mønsterlovinnstillingen fra 1967 ble det uttalt at krave-

ne til verkshøyde syntes å være strengere i Norge enn i andre nordiske land. Jeg vil forsøke 

å avdekke om dette er tilfelle i dag, ved å se hen til Danmark hvor det finnes en langt mer 

rikholdig rettspraksis.  

 

4.2.2 Rettspraksis som grunnlag for et strengt verkshøydekrav 

En dom som har vært sentral for fastleggelsen av verkshøydekravet for brukskunst er 

dommen om Wegners sybord159, som jeg også har drøftet tidligere i oppgaven.  

 

I denne avgjørelsen var det spørsmål om et kombinert sofa- og sybord oppfylte kravene til 

verkshøyde, og dermed kunne oppnå opphavsrettsvern etter åndsverkloven. Resultatet ble 

at det kombinerte sofa- og sybordet ble ansett som et åndsverk, og det kunne dermed oppnå 

opphavsrettsvern.  

 

Retten viste innledningsvis til forarbeidene, og slo fast at opphavsretten rekker så langt den 

omfatter resultatene av nyskapingen.160 Førstvoterende mener derfor at man ikke får opp-

havsrettsvern for brukskunst når det gjelder de rent bruksmessige sider av verket. Her ser vi 

at retten skiller ut det funksjonelle element ved brukskunsten. En opphavsmann kan kun få 

opphavsrettsvern for de nyskapende elementer, ikke de funksjonelle elementer ved gjen-

standen. Førstvoterende presiserer så at selve idéen om et kombinert sofabord og sybord 
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heller ikke kan få rettsvern etter åndsverkloven, se mer om prinsippet om det manglende 

idévern i opphavsretten i punkt 2.3.1.  

 

Høyesterett finner dermed at det avgjørende er om Wegner ”ved sin formgivning er kom-

met frem til et bord som etter en helhetsbedømmelse må karakteriseres som et åndsverk i 

lovens forstand.”161 For at bordet skal anses som et åndsverk kreves det at ”opphavsman-

nens idéer har realisert seg på en slik måte at det ved hans verk er skapt noe originalt av 

kunstnerisk verdi.”162 Vi ser at Høyesterett tar utgangspunkt i samme vurdering som gjelder 

for verkshøydekravet generelt, jfr. forarbeidene og Knoph.163 

 

Høyesterett understreker at det er en skjønnsmessig vurdering, og sier det er naturlig å leg-

ge ”betydelig vekt på hva de sakkyndige på brukskunstens område mener om spørsmå-

let.”164 På brukskunstområdet ser man at det i rettspraksis har blitt lagt vekt på de sakkyn-

diges uttalelser i saken, jfr. også Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp). Retten har gjerne ikke den 

samme kompetanse om utformingen til brukskunst som de sakkyndige med utdannelse eller 

erfaring innen faget har, og innspill fra sakkyndige kan derfor være til god hjelp ved vurde-

ringen.  

 

Vurderingene er skjønnsmessige og de sakkyndiges subjektive oppfatninger vil derfor kun-

ne spille inn på resultatet. Av denne grunn er det ofte forskjellige oppfatninger av om ver-

ket har tilstrekkelig verkshøyde eller ikke. Dette var også tilfelle i dommen om Wegners 

sybord. Førstvoterende trekker frem en sakkyndig uttalelse hvor det kommer frem at sy-

bordet er ”et høytstående eksempel på formgiving, av det beste som lages i moderne mø-

belkunst i dag. Det er rent og fornemt i formen. Formgivingen anser jeg å være av så høy 

                                                 

 
161 Rt 1962 964 s. 967 
162 ibid.  
163 Ot.prp.nr 26 (1959-1960) s. 12 jfr. Knoph (1936) s. 64 
164 Rt 1962 964 s. 967 



 46

kvalitet at jeg mener det er må komme inn under åndsverkloven.”165 Den sakkyndige kom 

altså til at sybordet var et åndsverk på grunn av den høye kvaliteten på formgivingen. Å 

legge vekt på kvaliteten av utformingen kan sies å være i strid med den opphavsrettslige 

grunnregel om at det ikke skal skje noen vurdering av frembringelsens kunstneriske, este-

tiske eller litterære verdi rent kvalitetsmessig, ved vurderingen av om verket oppfyller 

verkshøydekravet. Det er dog vanligere å ta med i vurderingen om gjenstanden er kvalita-

tivt god eller ei innenfor brukskunstområdet enn på andre områder, se nærmere om dette 

over i punkt 2.2.2.  

 

Førstvoterende utrykker tvil ved vurderingen av hvorvidt sybordet har tilstrekkelig verks-

høyde, blant annet på grunn av uenighet blant de sakkyndige om bordet var et åndsverk 

eller ikke. Førstvoterende bemerker også at avgjørelsen er vanskelig fordi formgivingen er 

”enkel i samsvar med vår tids stil.”166 Høyesterett foretar her en meget knapp konkret vur-

dering av verkshøydekravet, og det forklares ikke hvorfor en enkel formgivning kan gjøre 

avgjørelsen vanskeligere.  

 

Det jeg antar Høyesterett viser til her, er vanskeligheten med å oppnå verkshøyde for 

brukskunstgjenstander hvor utformingen i stor grad er styrt av gjenstandens funksjonelle 

element. Dersom sybordet kun besto av de elementer som et bord må bestå av for å være et 

sybord, kan bordet vanskelig sies å være resultat av en original og skapende innsats. Dette 

kan sees som et utslag av valgfrihetsmomentet, se nærmere om dette i punkt 2.4.2. Det som 

må vurderes er om det er foretatt valg ved utformingen av verket som fører til et resultat av 

nyskaping, idet man kun kan få vern for gjenstandens nyskapende element – ikke dens 

funksjonalitet.   

 

                                                 

 
165 Rt 1962 964 s. 967, 968 
166 ibid. s. 968 
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Dersom bordet hadde vært utformet med forskjellige forsiringer og utskjæringer, eller and-

re strengt talt unødvendige elementer, ville det kanskje vært lettere å konkludere med 

verkshøyde. Da ville man mer tydelig se at det var foretatt valg ved utformingen av verket, 

og det ville vært lettere å skille det nyskapende element fra brukselementet ved sofa- og 

sybordet. At en brukskunstgjenstand skal bli nektet vern fordi den har en enkel og ren ut-

forming er lite heldig.167  

 

Høyesterett konkluderer med at sybordet oppfyller kravene til verkshøyde, idet Wegner 

”gjennom sin formgivning [har] vist originalitet og utpreget artistisk evne, slik at hans verk 

av den grunn må få rettsvern etter vår åndsverklov.”168  

 

Til tross for uttalelser fra sakkyndige om at sybordet var et ”høytstående eksempel på 

formgiving, av det beste som lages i moderne møbelkunst i dag”, var altså førstvoterende i 

tvil om bordet hadde tilstrekkelig verkshøyde for å oppnå opphavsrettsvern. Dette mener 

jeg taler for at det skal mye til for å oppnå verkshøyde på brukskunstområdet – i det minste 

at dette var tilfelle da dommen ble avsagt. Det sentrale ved verkshøydevurderingen er om 

det ved formgivningen er skapt noe originalt av kunstnerisk verdi som går utover det funk-

sjonelle element. For at dette skal være tilfelle må opphavsmannen ha tatt en rekke valg 

ved utførelsen av verket. Dette er i samsvar med valgfrihets- og dobbeltfrembringelses-

synspunktet.  

 

En nyere dom som også omhandler verkshøydekravet innenfor brukskunstområdet er 

Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp). Et av spørsmålene i saken var om barnestolen Tripp Trapp 

var et åndsverk i åndsverkloven forstand. Høyesterett kom til at kravet til verkshøyde var 

oppfylt og stolen nøt dermed opphavsrettsvern etter åndsverkloven.  

 

                                                 

 
167 Se punkt 4.3  
168 Rt 1962 964 s. 968 
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Høyesterett angir utgangspunktet for verkshøydevurderingen ved en gjengivelse fra lag-

mannsrettens avgjørelse: ”’Formgivningen må være resultat av en individuell skapende 

innsats, og ved denne innsatsen må det være frembrakt noe - her av kunstnerisk verdi - som 

fremstår som originalt.’”169 Dette utgangspunktet for verkshøydevurderingen har støtte i 

Rt. 1962 s. 964 (Wegner-dommen) og Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen). Vi ser at 

Høyesterett viser til samme forståelse av verkshøydebegrepet som forarbeidene og 

Knoph.170 Forarbeidenes utgangspunkt for verkshøydevurderingen er altså like aktuell i 

dag.  

 

For å vurdere om det foreligger en original og individuelt skapende innsats nevner Høyes-

terett dobbeltfrembringelsessynspunktet som en veiledende retningslinje, se mer om dette 

ovenfor i punkt 2.4.2.  

 

Ved den konkrete vurdering av om stolen har opphavsrettsvern peker Høyesterett innled-

ningsvis på at vurderingen er objektiv. Det har ingen betydning at opphavsmannen selv la 

større vekt på konsept og funksjonalitet enn på utforming ved introduksjonen av stolen.171 

Deretter tar Høyesterett utgangspunkt i de sakkyndiges vurderinger. Det påpekes at disse 

alene ikke kan være avklarende, idet de har svært avvikende meninger om stolen er et 

åndsverk eller ei.172  

 

Den ene sakkyndige mener Tripp Trapp stolen ikke oppfyller verkshøydekravet fordi det er 

funksjonene og de tekniske løsninger som styrer formgivningen. Han mener altså at stolen 

ikke er resultat av en original og individuell skapende åndsinnsats, men at stolen er utfor-

met slik den er på grunn av stolens brukselement. Vi ser her at den sakkyndige mener opp-

                                                 

 
169 Rt 2012 1062 pkt. 58 
170 Ot.prp.nr 26 (1959-1960) s. 12 jfr. Knoph (1936) s. 64 
171 Rt 2012 1062 pkt. 72 
172 ibid. pkt. 73 
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havsmannen ikke har tatt selvstendige valg ved utformingen av stolen, men at valgene er 

styrt av de funksjonelle elementer. Dette er i samsvar med valgfrihetsmomentet; for at kra-

vet til verkshøyde skal være oppfylt må det være foretatt en rekke valg som fører til et re-

sultat av nyskaping som går utover brukselementet.  

 

Den andre sakkyndige finner utvilsomt at kravet til verkshøyde er oppfylt. Høyesterett 

gjengir fra den sakkyndiges uttalelse hvor det kommer frem at Tripp Trapp stolen tydelig er 

et ”resultat av självständigt och originellt konstnärligt arbete”.173 Høyesterett viser til andre 

sakkyndige vurderinger fra tvister i ulike land som også kommer til at Tripp Trapp stolen 

oppfyller kravene til verkshøyde. Blant annet i en dansk høyesterettsdom174 fremgår det at 

barnestolen er utrykk for en selvstendig skapende innsats.  

 

Høyesterett gjengir så fra lagmannsrettens konkrete verkshøydevurdering: ”Tripp Trappsto-

len har en enkel og stringent linjeføring som skaper et lett og luftig helhetsinntrykk. Sett 

rett og skrått forfra har dette sammenheng med at både sitte- og fotplatene samt metallsta-

gene er smale. ... Stolen er gitt en utforming som formidler trygghet og soliditet. Det enkle, 

lette og stramme helhetsinntrykket går igjen når man ser stolen fra siden. Den skrå 'L-

formen' i sidevangene gir stolen et klart lettere preg enn f.eks. bruk av fire ben. 'L-formen' 

er samtidig særpreget og markant, og dermed sentral for helhetsinntrykket.”175 

 

Det foretas her en meget konkret verkshøydevurdering. Vurderingen skjer på grunnlag av 

verket som en helhet. Retten finner at helhetsinntrykket av stolen er ”lett og luftig”. Men 

bedømmelsen av verkshøydekravet skjer også på grunnlag av enkeltelementer som stolen 

består av. Retten vurderer hvordan platene og L-formen i sidevangene er utformet. At ver-

                                                 

 
173 Rt 2012 1062 pkt. 77  
174 UfR 2001 s. 747 
175 Rt 2012 1062 pkt. 81 
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ket skal vurderes både som en helhet – og på grunnlag av de enkeltelementer verket består 

av – er i samsvar med Høyesteretts uttalelse i Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen).176 

 

Det sentrale i vurderingen er selve utformingen av stolen. Det sees bort fra det funksjonelle 

element ved stolen, og retten vurderer det nyskapende element, utformingen, som går ut-

over selve brukselementet. Dette er i samsvar med Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1962 s. 964 

(Wegners sybord).  

 

Etter en helhetsvurdering finner lagmannsretten at ”’de nevnte formelementer i Tripp 

Trapp-stolen gir et helhetspreg av originalitet, som er resultat av en selvstendig, skapende 

innsats. Formgivningen fremstår som særpreget og med stor grad av nyskapning sammen-

lignet med eksisterende stoler. Kravene til åndsverk er etter dette klart oppfylt.’” 177 

 

Høyesterett er enig i Lagmannsrettens vurdering av verkshøydekravet. Høyesterett la også 

vekt på de mange sakkyndige uttalelser som også kom til at Tripp Trapp-stolen var et ånds-

verk, og konkluderer dermed med at det ikke kan være tvilsomt at kravet til verkshøyde er 

oppfylt.178  

 

Dette er en Høyesterettsavgjørelse med en meget konkret vurdering av kravet til verkshøy-

de for en brukskunstgjenstand. I forhold til Rt. 1962 s. 964 (Wegners sybord) gir denne nye 

avgjørelsen i større grad utrykk for hva som faktisk blir vurdert og vektlagt ved den konk-

rete verkshøydevurderingen. Dette er heldig både for tolkningen av dommen, og for dom-

stolenes anvendelse av den i senere saker. Som vi ser av avgjørelsen er det sentrale ved 

vurderingen å skille bort det funksjonelle element ved gjenstanden, og vurdere hvorvidt det 

                                                 

 
176 Rt 2007 1329 pkt. 45 
177 Rt. 2012 1062 pkt. 81  
178 ibid. pkt. 82  
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nyskapende element ved formgivningen kan sies å være resultat av en original og individu-

ell skapende innsats.  

 

Jeg vil påpeke at i den nye dommen om Tripp Trapp-stolen var Høyesterett ikke i tvil om at 

verkshøydekravet var oppfylt, men i Rt. 1962 s. 964 (Wegners sybord) ble det utvist tvil 

om hvorvidt sybordet oppfylte kravene til verkshøyde eller ei. Spørsmålet blir dermed om 

dette er fordi Tripp Trapp-stolen åpenbart måtte være et åndsverk i motsetning til Wegners 

sybord, eller om Høyesterett kan sies å ha satt en lavere terskel for å oppnå opphavsretts-

vern i den nyeste dom.  

 

Høyesterett var i Rt. 1962 s. 964 (Wegners sybord) i tvil om sybordet oppfylte kravene til 

verkshøyde fordi det var uenighet blant de sakkyndige. Det som også gjorde avgjørelsen 

vanskelig var at formgivningen bevisst var enkel i samsvar med tiden. I den konkrete 

verkshøydevurdering er Wegners sybord-dommen knapp. Det fremgår ikke av avgjørelsen 

hvilke formelementer det er ved sybordet som går utenfor det funksjonelle element og som 

kan sies å være et resultat av original og individuell skapende innsats. Det er dermed mulig 

at formgivningen som går utenfor det funksjonelle element ved barnestolen Tripp Trapp i 

større grad enn Wegners sybord kan sies å være resultat av en original og individuell ska-

pende innsats.   

 

På grunn av en noe manglende beskrivelse av den konkrete verkshøydevurdering i Weg-

ners sybord-dommen blir det dermed vanskelig å avgjøre om Høyesterett setter en lavere 

terskel i den nyere dom. Jeg vil allikevel påpeke at det også var uenighet blant de sakkyn-

dige i Tripp Trapp-dommen, noe Høyesterett viste til som årsaken til tvilen i Wegners sy-

bord. Det at Høyesterett uttaler at spørsmålet ikke er tvilsomt er interessant nok i seg selv, 

da verkshøydevurderingen er en skjønnsmessig og vanskelig vurdering hvor det ofte blir 

utrykt tvil om kravene er oppfylt. På dette grunnlag mener jeg at Høyesterett i den nyeste 

dom om Tripp Trapp-stolen gir utrykk for en noe lavere terskel for å oppnå opphavsretts-

vern på området brukskunst, enn i Wegners sybord-dommen.  
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Til tross for at det kan virke som Høyesterett i Tripp Trapp-dommen gir uttrykk for en noe 

lavere terskel for å oppnå opphavsrettsvern enn i tidligere dommer, er det fremdeles vans-

keligere å oppnå opphavsrettsvern på brukskunstområdet enn på andre områder som er be-

skyttet av åndsverkloven. Det som tidligere nevnt på grunn av det funksjonelle element ved 

brukskunstgjenstanden som man ikke kan oppnå opphavsrettsvern for. For at en bruks-

kunstgjenstand skal oppnå opphavsrettsvern må utformeren ha foretatt valg som fører til et 

nyskapende element, og dette må være skapt ved en original og kreativ innsats.   

 

Det kan spørres om norsk rett er i samsvar med EU/EØS-retten på dette området. EU-

domstolen har i en rekke avgjørelser gitt utrykk for at opphavsrettsvernet skal ha en vid 

utstrekning, og at de samme (lave) kriteriene skal gjelde for alle typer verk, se punkt. 2.4.3.  

Dersom norsk rett hadde stilt opp et strengere krav til verkshøyde på brukskunstområdet 

enn på andre områder, mener jeg derfor dette ville vært i strid med EU/EØS-retten. Jeg har 

imidlertid funnet at Høyesterett ved verkshøydevurderingen for brukskunst skiller bort det 

funksjonelle element og ser hvorvidt det nyskapende element er resultat av en original og 

individuell skapende innsats, ikke at Høyesterett stiller opp et strengere verkshøydekrav for 

brukskunst enn for andre områder. Norsk rett samsvarer dermed i all hovedsak med 

EU/EØS-retten på dette punkt.  

 

Vi ser imidlertid i avgjørelsene fra EU-domstolen at den generelle terskelen til verkshøyde 

er lavere enn etter norsk rett. Jeg fant at Tripp Trapp-dommen gir utrykk for en noe lavere 

terskel for å oppnå opphavsrettsvern på brukskunstområdet, enn i Wegners sybord-

dommen. Utviklingen i norsk rett kan sees å gå i retning av EU/EØS-retten, men norsk rett 

er i dag allikevel ikke fullt ut i samsvar med det vide opphavsrettsvernet EU/EØS-retten 

gir.  

 

Det har vært relativt få saker oppe i Høyesterett om verkshøydekravet for brukskunstgjen-

stander. Jeg vil derfor nå se hen til Danmark, hvor vi finner en langt mer omfattende retts-

praksis om opphavsrett for brukskunstgjenstander enn i de øvrige nordiske land.  
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4.2.2.1 Rettspraksis fra Danmark   

I dette avsnitt vil jeg vurdere hvor terskelen for å oppnå verkshøyde for brukskunst kan sies 

å ligge i Danmark, og sammenligne dette med rettstilstanden i Norge på området. 

 

I dansk juridisk teori hevdes det at det for brukskunstgjenstander skal være en ”liberal til-

kendelse af ophavsretlig beskyttelse på betingelse af en veldokumenteret kunstnerisk ind-

sats, alt dog med en relativt snæver lighedsbedømmelse, således at det ophavsretlige værn 

ikke bliver for omfattende og konkurrancemæssigt tyngende ved de mere enkle stilelemen-

ter.”179 Ut ifra denne uttalelse kan det virke som om det stilles et lavere krav til verkshøyde 

for brukskunstgjenstander i Danmark enn i Norge, men at beskyttelsesområdet er snevrere 

slik at brukskunstgjenstanden kun er beskyttet mot helt nærgående etterligninger. Rognstad 

har uttalt at det i andre nordiske land har utviklet seg en oppfatning om at ”terskelen for 

originalitet er lav, og at dette for opphavsrettens ’småmynt’ kompenseres av en snever et-

terlikningssfære.”180 Jeg vil i det følgende se hen til dansk Høyesteretts praksis for å finne 

om dette er tilfellet.  

 

I UfR 2001 s. 747 (Tripp Trapp I) var det spørsmål om det forelå en krenkelse av barnesto-

len Tripp Trapp på grunn av en lignende barnestol som var ute på markedet. På bakgrunn 

av en sakkyndig uttalelse ble det lagt til grunn at stolen hadde et banebrytende formmessig 

design, og stolen dermed oppfylte verkshøydekravet. Det uttales at: ”Da stolen som anført 

af Peter Opsvik er skabt i et funktionalistisk formsprog, bør den ophavsretlige beskyttelse 

herefter begrænses til meget nærgående efterligninger.”181 Her kommer det klart frem at det 

skal være et snevert beskyttelsesområde for funksjonelle brukskunstgjenstander. Vi ser at 

dansk Højesteret konkluderer med verkshøyde ut ifra sakkyndig uttalelse. Selve verkshøy-

devurderingen virker mindre konkret enn i norsk rett, jfr. Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp), 

                                                 

 
179 Koktvedgaard (2005) s. 70  
180 Rognstad (2009)b s. 216  
181 UfR 2001 747 s. 758  
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og den virker ikke like streng. Det presiseres dog at beskyttelsesområdet skal være snevert, 

og på denne måte vil ikke opphavsrettsvernet bli for omfattende. Til tross for uttalelsen om 

et snevert beskyttelsesområde ble resultatet at det forelå en krenkelse av Tripp Trapp-

stolen, idet den andre barnestolen var en for nærgående etterligning. Å gå nærmere inn på 

krenkelsesvurderingen går imidlertid utenfor denne oppgavens tema.  

 

En annen sak fra dansk Høyesterett som belyser problemstillingen er UfR 2002 s. 1715 

(Myren). Spørsmålet var om det forelå en krenkelse av Arne Jacobsens stol «Myren». Høy-

esterett fant at stolen var meget original og oppfylte klart kravene til verkshøyde. Med hen-

visning til UfR 2001 s. 747 fant Højesteret at ”Da der er tale om en funktionsbestemt gen-

stand skabt i et funktionalistisk formsprog, er den ophavsretlige beskyttelse imidlertid be-

grænset til meget nærgående efterligninger”.182 Resultatet ble at det ikke forelå noen kren-

kelse av stolen til Arne Jacobsen idet det ikke var tale om en nærgående etterligning. Også 

her ble det nokså raskt konkludert med at kravet til verkshøyde var oppfylt etter en sakkyn-

dig uttalelse, og at beskyttelsesområdet skal være meget snevert og kun omfatte meget 

nærgående etterligninger.  

 

Tilsvarende ble det i UfR 2011 s. 2736 (Tripp Trapp II), UfR 2011 s. 3451 (Global knive-

ne) og UfR 2012 s. 3189 (LK Fuga) lagt til grunn at verkene oppfylte kravene til verkshøy-

de etter sakkyndige uttalelser, og deretter uttalt at brukskunstgjenstandene kun er beskyttet 

mot meget nærgående etterligninger.  

 

Etter å ha gjennomgått rettspraksis mener jeg at dansk Høyesterett i liten grad konkret vur-

derer hvorvidt verkshøydekravet er oppfylt. Så lenge en sakkyndig uttalelse slår fast at det 

foreligger en original og individuell skapende innsats blir det nokså kort slått fast av retten 

at verkshøydekravet er oppfylt. Som nevnt er det også i norsk rett vanlig å legge betydelig 

vekt på de sakkyndiges uttalelser om brukskunstgjenstandene. Jeg mener dog at det i norsk 

                                                 

 
182 UfR 2002 1715 s. 1727 
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rett foretas en mer konkret verkshøydevurdering, det sees mer hen til ulike sakkyndiges 

uttalelser, oppfatninger i utenlandsk rett og rettens egne synspunkter. Av denne grunn kan 

det virke som det er strengere krav til verkshøyde i norsk rett, enn av det som følger av 

dansk rettspraksis. Dansk juridisk teori støtter oppfatningen av at det i dansk rett nesten 

alltid er samsvar mellom de sakkyndiges uttalelser om verkshøydekravet og domstolenes 

vurderinger.183  

 

Det virker altså som det er en mer liberal holdning til å slå fast at verkshøydekravet er opp-

fylt og dermed gi opphavsrettsbeskyttelse etter dansk rett, enn slik rettstilstanden tilsynela-

tende er etter norsk rett. Men for at det opphavsrettslige vern ikke skal bli for omfattende er 

det uttrykkelig uttalt i dansk rettspraksis at det skal være et snevert beskyttelsesområde. For 

at det skal foreligge en krenkelse må det altså foreligge en meget nærgående etterligning av 

åndsverket.   

 

4.2.3 Konklusjon  

Etter å ha gått igjennom forarbeidene til åndsverkloven og rettspraksis som tar for seg 

verkshøydekravet innenfor området brukskunst, har jeg funnet at det etter norsk rett er 

vanskeligere å oppnå opphavsrettsvern på brukskunstområdet enn på andre områder som er 

beskyttet av åndsverkloven.  

 

Forarbeidene gir utrykk for et strengt krav til verkshøyde på brukskunstområdet. Til tross 

for dette er det nærliggende å anta at det ikke lenger er holdepunkter for å stille opp et 

strengere krav til verkshøyde på brukskunstområdet enn på andre områder. Verkshøyde-

kravet er et grunnkrav for alle typer verk. Det er kun fordi det er ulikt hvor vanskelig det er 

å være original og kreativ skapende på forskjellige områder, at det for noen verkstyper er 

vanskeligere å oppnå opphavsrettsvern enn for andre. Norsk og dansk Høyesterettspraksis 

støtter dette synspunkt, samt det er i samsvar med EU/EØS-retten.  
                                                 

 
183 Rosenmeier (2001) s. 252  
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Jeg mener vanskeligheten med å oppnå opphavsrettsvern på brukskunstområdet er det 

funksjonelle element ved brukskunstgjenstander. Man kan ikke få vern for funksjonaliteten 

ved en brukskunstgjenstand. For at kravet til verkshøyde skal være oppfylt må det være 

foretatt valg som fører til et resultat av nyskaping som går utover brukselementet. Man kan 

derfor si at det funksjonelle element ved en brukskunstgjenstand fører til at visse elementer 

er fastsatt på forhånd. Dette gjør det vanskeligere å foreta kreative valg på brukskunstom-

rådet og dermed vanskeligere å oppfylle verkshøydekravet og oppnå opphavsrettsvern.  

 

Ved å sammenligne vår rettstilstand på området med dansk rettspraksis fant jeg en mer 

liberal holdning til å gi opphavsrettsvern for brukskunstgjenstander i dansk rett. For at det i 

dansk rett ikke skal bli et for omfattende opphavsrettsvern skal etterligningssfæren dog 

være meget snever. Åndsverkloven gir et meget omfattende vern, og jeg vil nå vurdere 

hensiktsmessigheten av å gi brukskunst vern etter åndsverkloven.  

 

4.3 Er opphavsrett etter åndsverkloven det mest hensiktsmessige vern for 

brukskunst?  

 

Det har blitt stilt spørsmål om opphavsrettsvern er det mest hensiktsmessige vern for 

brukskunst.184 Bakgrunnen for dette er blant annet at vern etter åndsverkloven gir et meget 

langvarig vern, og det kan spørres om dette er et for omfattende vern for brukskunst på 

grunn av det funksjonelle element.  

 

I Stortingsinnstillingen fra 1961185 er det uttalt at den vanlige opphavsrettslige beskyttelse 

ikke alltid er den som best er egnet til å ivareta brukskunstnernes interesser.  

 
                                                 

 
184 Innst.O. nr XI (1060-61) s. 11  
185 ibid. s. 10 og 11   
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Som et argument viser kirke- og undervisningskomiteen til det paradoks at den beste 

brukskunsten kan bli nektet opphavsrettslig vern, mens den dårligere kan oppnå vern. Ko-

miteen mener årsaken til dette er at den beste brukskunsten ofte er den som er helt ut be-

stemt av formålet, og har en ren utforming. Dette kan fort bli nektet vern fordi det ikke er 

originalt eller individuelt nok. Brukskunst som komiteen anser som dårlig, har derimot 

gjerne ”unødvendige og kanskje stilbrytende forsiringer”186, og kan dermed oppnå vern på 

grunn av de originale elementene som klart går utenfor det funksjonelle ved gjenstanden. 

Dersom det er slik at den dårligere brukskunsten oftere nyter vern enn den beste, kan dette 

tilsi at vernet vi har for brukskunst ikke er optimalt.  

 

Vernetiden for opphavsrettsvern etter åndsverkloven er som nevnt tidligere meget omfat-

tende; 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår, jfr. § 40. I Stortingsinnstillingen fra 

1961 uttales det at en brukskunstgjenstand kan nektes vern fordi det eneste vernet som kan 

gis er ”for massivt til å kunne bringes i anvendelse på de ofte beskjedne og til dels motebe-

tingede brukskunstgjenstander”.187 Det kan synes som om komiteen ønsker et vern for 

brukskunst som ikke er så langvarig som etter åndsverkloven, slik at flere brukskunstgjen-

stander kan få vern uten at det skal bli for omfattende.  

 

Komiteen advarer mot at opphavsrettsvernet skal bli så omfattende at en opphavsmann skal 

få et vern for en bruksgjenstand som i realiteten gir vern til det funksjonelle element ved 

brukskunstgjenstanden, se mer om dette i punkt 4.2.1.  

 

Kirke- og undervisningskomiteen understreker at Bernkonvensjonen ikke krever et så lang-

varig vern for brukskunst som åndsverkloven gir. Dette betyr at norsk rett har et vern som 

favner videre enn det vi faktisk er forpliktet til å gi etter de konvensjoner vi har tiltrådt. På 

denne bakgrunn henstilte komiteen til departementet å la utrede spørsmålet om det kan fin-

                                                 

 
186 Innst.O. nr XI (1960-1961) s. 10  
187 ibid.   
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nes ”en mer adekvat og for brukskunstnerne mer tjenlig beskyttelsesform, eventuelt med en 

kortere vernetid”.188 

 

Denne vurderingen tok mønsterlovkomiteen opp i Mønsterlovinnstillingen i 1967.189  

 

Mønsterlovkomiteen så problemstillingen i et internasjonalt aspekt. Det ble pekt på at de 

fleste av Bernunionens land beskytter brukskunst som åndsverk med en betydelig vernetid. 

Storbritannia skiller seg ut ved at en brukskunstgjenstand som utnyttes industrielt bare 

oppnår den beskyttelse som mønsterlovgivningen gir på maks 15 år.  

 

Komiteen frarådet å følge det britiske system. Det ble uttalt at ”[d]en krever en innviklet 

lovteknisk regulering med atskillige unntaksregler, og det er grunn til å frykte for at reglene 

ville bli uoversiktlige.”190 På bakgrunn av dette ble det konkludert med at det britiske sys-

temet ikke kan anses å være en mer adekvat og for brukskunstnerne mer tjenlig beskyttel-

sesform enn opphavsrettsbeskyttelse etter åndsverkloven.  

 

Heller ikke en overgang til ”ren mønsterbeskyttelse” (designregistrering) for brukskunst 

ville være en mer adekvat beskyttelsesform. Det ble vist til de samme argumenter som un-

der det britiske system, men også det faktum at man dermed ville bryte med den nordiske 

rettsenhet på opphavsrettområdet. Det siste argumentet som komiteen nevner har dog ikke 

like stor relevans i dag. Som nevnt tidligere har hensynet til direktivkonform lovtolkning i 

en viss grad erstattet hensynet til nordisk rettsenhet, se mer om dette i punkt 1.2.3. Man kan 

fremdeles legge vekt på ønsket om en nordisk rettsenhet, men det er altså ikke like relevant 

i dag som i 1967 da forarbeidene ble skrevet.  

 

                                                 

 
188 Innst.O. nr XI (1960-1961) s. 11  
189 Mønsterlovinnstillingen (1967) s. 35-41  
190 ibid. s. 39 



 59

Konklusjonen til komiteen er dermed at ”brukskunstens beskyttelsesproblem må løses med 

utgangspunkt i vår någjeldende ordning ...”191 Løsningen, mente komiteen, er å oppretthol-

de et strengt verkshøydekrav, se punkt 4.2.1 ovenfor.   

 

Jeg er av samme oppfatning som komiteen – åndsverklovens beskyttelse er fortsatt den 

mest hensiktsmessige beskyttelsesform for brukskunst.  

 

Kirke- og undervisningskomiteen mente det var betenkelig å gi brukskunstgjenstander et så 

langvarig vern som etter åndsverkloven på grunn av det funksjonelle element. De var redd 

det ville nærme seg et reelt patent på en bestemt brukskunstgjenstand. Det fremgår av retts-

praksis at man ved vurderingen av verkshøydekravet må skille bort gjenstandens funksjo-

nalitet og vurdere hvorvidt det nyskapende element ved gjenstanden er resultat av en origi-

nal og individuell innsats. Man får altså aldri vern for gjenstandens funksjonalitet, kun re-

sultatet av nyskapingen som er en følge av opphavsrettens valg ved utformingen av verket.  

 

En annen innvending komiteen hadde mot opphavsrettsvern etter åndsverkloven for bruks-

kunst var at brukskunst med en enkel og ren utforming kunne bli nektet vern på grunn av 

manglende originalitet, mens gjenstander med unødvendige forsiringer og lignende kan 

oppnå vern idet disse elementene klart går utenfor det funksjonelle element ved gjenstan-

den. Det er helt klart et problem dersom for eksempel et bord som har en ren og enkel ut-

forming blir nektet vern fordi det ikke kan sies å være et nyskapende element utover det 

funksjonelle. Rettspraksis viser at også enkle brukskunstgjenstander gis vern, jfr. Rt. 1962 

s. 967 (Wegners sybord). Det må sees hen til om opphavsmannen har tatt valg ved utfor-

mingen av verket, og dersom dette er tilfelle kan man si at nyskapingen går utover de funk-

sjonelle element. For å få en brukskunstgjenstand med en enkel og ren utforming må det 

også tas en rekke valg, og det kan derfor sies å oppfylle verkshøydekravet, jfr. valgfrihets-

momentet.  

                                                 

 
191 Mønsterlovinnstillingen (1967) s. 40 
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Jeg mener at så lenge man skiller bort det funksjonelle element ved en brukskunstgjenstand 

og kun vurderer hvorvidt det nyskapende element er resultat av en original skapende inn-

sats, er opphavsrettsvern etter åndsverkloven det mest hensiktsmessige vern også for 

brukskunst. 

 

Det bør tilføyes at en brukskunstgjenstand som har opphavsrettsvern etter åndsverkloven 

også kan registreres etter designloven192 dersom vilkårene her er oppfylt. Dermed kan 

brukskunstgjenstander oppnå dobbel beskyttelse, jfr. åndsverkloven § 10. Før gikk opp-

havsrettsvernet tapt dersom man fikk vern etter mønsterloven (nå: designloven).193 Som 

følge av at opphavsretten og designretten begge verner et verks utseende vil det være mu-

lighet for rettsbeskyttelse etter både åndsverkloven og designloven. For å få vern etter de-

signloven kreves registrering og lignende. Vern etter designloven kan derfor etter min me-

ning ikke fullt ut erstatte vernet etter åndsverkloven som oppstår automatisk når verket er 

skapt.   

 

5 Oppsummering  

 

Jeg har søkt å belyse verkshøydekravet i opphavsretten generelt, og har sett nærmere på 

verkshøydekravet innen brukskunsten spesielt.  

 

For at et verk skal oppfylle kravene til verkshøyde må det være resultat av en original og 

individuell skapende innsats. Valgfrihets- og dobbeltfrembringelsessynspunktet kan tas inn 

som momenter i vurderingen av om det foreligger en slik innsats.  

 

                                                 

 
192 Lov nr. 15 av 2003  
193 Rognstad (2009)a s. 61  
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Jeg har funnet at det er vanskeligere å oppfylle verkshøydekravet og dermed oppnå opp-

havsrettsvern på brukskunstområdet, enn på andre områder som er vernet etter åndsverklo-

ven.  

 

Selv om det er vanskeligere å oppnå opphavsrettsvern på brukskunstområdet kan det ikke 

sies å gjelde et strengere krav til verkshøyde på brukskunstområdet enn på andre områder. 

Vanskeligheten med å oppnå opphavsrettsvern for brukskunst er det funksjonelle element 

ved brukskunstgjenstanden. Man kan ikke oppnå vern for funksjonaliteten ved gjenstanden. 

Det som må vurderes er om opphavsmannen har foretatt valg som fører til et resultat av 

nyskaping som går utover brukselementet. De funksjonelle elementene fører til færre 

valgmuligheter ved utformingen av verket, og gjør det vanskeligere å være original og ska-

pende på dette området.  

 

Sammenligning av eldre og ny rettspraksis på brukskunstområdet kan tyde på at utvikling-

en går i retning av å gi flere verk opphavsrettsvern. Dette er i samsvar med den generelle 

terskel for verkshøyde som har vært på vei nedover gjennom årene. EU/EØS-retten gir ut-

rykk for at opphavsrettsvernet generelt skal ha en vid utstrekning, og norsk rett kan dermed 

sies å ha blitt mer i samsvar med EU/EØS retten.  

 

Selv om utviklingen tilsynelatende går i retning av mer samsvar med EU/EØS-retten, gir 

avgjørelser fra EU-domstolen utrykk for et høyere beskyttelsesnivå til fordel for opphavs-

mannen enn hva norsk rettspraksis gjør. Slik rettstilstanden er i Norge i dag er det altså ikke 

fullt ut samsvar mellom norsk rett og EU/EØS-retten. På grunn av økt europeisk harmoni-

sering på opphavsrettens område, vil norsk rett trolig bevege seg i retning av EU/EØS-

rettens beskyttelsesnivå i fremtiden.  

 

I nyere avgjørelser fra EU-domstolen har jeg funnet at verkshøydevurderingen i stor grad 

går ut på å vurdere hvorvidt opphavsmannen har tatt frie valg ved utførelsen av verket. EU-

domstolen antar at dersom det ved utførelsen av verket er foretatt frie valg, viser dette en 

kreativ skapende innsats fra opphavsmannens side som bør oppnå opphavsrettsvern.  
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Av norsk rettspraksis ser vi at valgfrihets- og dobbeltfrembringelsessynspunktet kan inngå 

som momenter i vurderingen, men ikke være avgjørende. På grunn av økt europeisk har-

monisering, mener jeg det er nærliggende å tro at disse retningslinjene vil få større innvirk-

ning på verkshøydevurderingen i norsk rett i fremtiden. Dette kan muligens være med på å 

skape en klarere og mer ensidig rettspraksis på området.  
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