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1 Innledning  

 

1.1 Tema og problemstilling  

 

Tema for avhandlingene er utviklingen av fonogramprodusenters enerett til lydopptak etter 

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 12. mai 1961 nr. 2 (heretter åndsverkloven). Fono-

gramprodusentenes enerett har vært i stadig utvikling siden produsenter først fikk vern etter 

åndsverkloven. Dette gjelder spesielt enerettens lengde, den så kalte vernetiden, som ble bety-

delig utvidet nå sist ved Lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i 

EUs vernetidsdirektiv) 1. juli 2014.  

 

I oppgaven vil det bli redegjort for hva som skal til for å oppnå vern, hva eneretten innebærer, 

hvem som kan være rettighetshavere og hvor lenge vernet gjelder. Det vil redegjøres for ut-

viklingen som har vært og om utviklingen allerede har gått for langt i favør av rettighetshaver.  

 

1.2 Rettslig plassering og avgrensning  

 

Åndsverkloven skiller mellom ”opphavsrett”, den rett en opphavsmann har til sitt åndsverk, 

og de såkalte  ”nærstående rettigheter”.  

 

Den eller de som har skapt noe, det være seg på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske 

område, har opphavsretten til det jf. åndsverkloven. § 1. Slike verk går under betegnelsen 

åndsverk. Åndsverkloven gir opphavsmannen enerett til å råde over åndsverket ved å fremstil-

le eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Slik tilgjengeliggjøring 

for allmennheten kan skje enten ved spredning og visning av eksemplar eller ved fremføring 

av verket jf. åndsverkloven § 2. Når det gjelder musikkverk vil opphavsmennene til slike verk 

være den som har skapt komposisjonen (komponisten) og den som har skapt eventuell tekst til 

verket (tekstforfatter).  

 

Åndsverkloven kapittel 5 regulerer de nærstående rettigheter eller naborettigheter (”droit 

voisin”). Disse rettighetene tilkommer utøvende kunstnere (musikere, skuespillere mv), tilvir-

kere (produsenter) av lydopptak og film, fotografer og kringkastingsselskaper. Lovens kapittel 

5 gir vern for tekniske prestasjoner og økonomiske investeringer. Beskyttelsen gjelder resulta-

tene av en rent teknisk og økonomisk innsats, for eksempel overføringen av lyd og levende 

bilder til plate, bånd og film.
1
  

 

                                                 
1
 Rognstad (2009) s. 289 
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Fonogramprodusenters rettigheter er regulært i åndsverkloven § 45. Bestemmelsen fastslår at  

”En tilvirker av lydopptak… har, innen de grenser som følger av denne lov, enerett til å råde 

over opptaket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og gjøre det tilgjenge-

lig for allmennheten.” 

 

Ved lydopptak av fremføring av musikkverk vil det, i tillegg til de to nevnte opphavsmenne-

ne, komponist og tekstforfatter, være tre andre grupper av rettighetshavere, som alle er såkalte 

nærstående rettighetshavere, regulert i åndsverkloven kapittel 5: Den som fremfører sangteks-

ten (utøvende kunstner), den som fremfører komposisjonen/spiller instrumenter (også utøven-

de kunstner) og  tilvirker (fonogramprodusenten).  

 

Denne avhandlingen gjelder den siste gruppen, fonogramprodusenten. Det avgrenses mot de 

andre rettighetshavergruppene, men disse vil noen ganger bli omtalt for å få frem samspillet 

mellom rettighetshaverne, samt likheter og forskjeller i disse.  

 

”Tilvirker av lydopptak” av fremføring av musikkverk har tradisjonelt blitt omtalt som ”fono-

gramprodusenten”, hvilket er begrepet jeg kommer til å benytte i denne oppgaven.  

 

”Lydopptak” kan i prinsippet omfatte opptak av enhver lyd. Temaet for avhandlingen er ene-

retten til lydopptak av fremføring av musikkverk, hvilket innebærer at det avgrenses mot 

andre typer lydopptak, som for eksempel lydbok og kringkasternes radioproduksjoner. Det 

avgrenses også mot opptak av såkalt ”naturlige lyder”, for eksempel lydopptak av fuglekvitter 

eller en rennende bekk, selv om det i noen sanger også brukes slike lyder.  

 

1.3 Rettskildebildet  

 

Rettskildebildet på opphavsrettsområdet er stort sett det samme om man tar for seg det opp-

havsrettslige vern etter åndsverkslovens kapittel 1 eller de nærstående rettigheter, herunder 

fonogramprodusenters rettigheter, etter lovens kapittel 5. Fra et rettsteknisk perspektiv gjør de 

samme prinsipper seg gjeldende ved tolkningen av åndsverkloven som ved lover ellers: der 

loven er uklar skal det ses hen til forarbeidende og uttalelser fra Høyesterett. Der disse gir lite 

veiledning skal man se på reelle hensyn og eventuelt se hva som er sagt i juridisk teori på 

rettsområdet. Etter ikrafttredelsen av EØS-avtalen i 1994 må vi videre følge de retningslinjer 

som gis av EU ved tolkningen og utarbeidelsen av åndsverkloven. Det samme gjelder de in-

ternasjonale konvensjoner Norge har ratifisert innenfor opphavsrettsområdet.   

 

1.3.1 Norske rettskilder  
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Någjeldende åndsverklov er opprinnelig fra 1961, men har gjennomgått mange endringer si-

den sin vedtagelse, særlig i forbindelse med implementeringen av EU-direktiver som følge av 

EØS-avtalen. Departementet gjennomfører i disse dager flere endringer i loven. Gjennomfø-

ringen er delt i fire deler. Endringene innebærer for det første en styrking av rettighetshaver-

nes muligheter til å hindre krenkelser av opphavsrettigheter på internett. Videre gjelder det 

utvidelsen av vernetiden fra 50 til 70 år for utøvende kunstneres prestasjoner og produsente-

nes innspillinger av disse. For det tredje jobbes det med en gjennomføring av EUs hitteverks-

direktiv (2012/28/EU) samt en revisjon av avtalelisensbestemmelsene. Den fjerde og siste 

delen gjelder en forenkling av språket og gjennomføringen av en mer ryddig struktur i ånds-

verkloven.   

 

Fonogramprodusenten har vært beskyttet av åndsverkloven § 45 siden lovens vedtakelse i 

1961. Bestemmelsen i § 45 henviser i sitt fjerde ledd til kapittel 1 i loven. Når det gjelder be-

grepsbruk kan det være hensiktsmessig å følge denne henvisningen da § 45 i stor grad skal 

tolkes på samme måte, med unntak der andre rettskildefaktorer tilsier noe annet. Bestemmel-

sen henviser også til kapittel 2 som hjemler de så kalte ”lånereglene”, det vil si avgrensningen 

av eneretten  kapittel 1. Lånereglene åpner for bruk av andres opphavsrettsbeskyttede arbeid 

uten tillatelse fra den enkelte opphavsmann. Kapittelets bestemmelser er en avgrensning i 

opphavsmannens enerett og får tilsvarende betydning for fonogramprodusenter etter ånds-

verkloven § 45.  

 

Åndsverkloven ble til i et nordisk lovsamarbeid. Våre nordiske nabolands opphavsrettslover 

er blitt viet relativt stor betydning siden deres ikrafttredelser. Man finner tilsvarende bestem-

melser som den vi har i åndsverkloven § 45 i den danske lov om ophavsret § 66 og i den 

svenske upphovsrättslagen § 46. Ordlyden i de tre bestemmelser er mer eller mindre sammen-

fallende, noe som skyldes lovgivers ønske om nordisk rettsenhet. Dette innebærer at man ved 

tolkning av åndsverkloven § 45 i prinsippet kan se hen til våre nabolands bestemmelser, for-

arbeider og rettsavgjørelser for veiledning – dog med forbehold om at den gjeldende regel 

ikke alltid vil ha den samme betydning, først og fremst fordi de nordiske landene har ulike 

tolkingstradisjoner. Hensynet til nordisk rettsenhet har imidlertid blitt viet mindre betydning 

etter EØS-avtalen da hensynet til harmonisering og europeisk rettsenhet har fått en større 

rolle.   

 

Sentrale forarbeider til problemstillingen er de knyttet til etableringen av produsentvernet da 

dette ble innført, samt forarbeidene utarbeidet i forbindelse med vederlagsretten i åndsverklo-

ven § 45b og utvidelsen av vernetiden. De mest relevante forarbeidene i dette henseende er 

Ot.prp. nr. 34 (1987-1988), Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) og Prop. 54 L (2013-2014) i forbindel-

se med forlengelsene av vernetiden, og Ot.prp. nr. 54 (1994-1995) om gjennomføringen av 

reglene i EUs direktiv om vernetid for åndsverk og nærstående rettigheter (Rdir. 93/98 EØF).  
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Det finnes lite norsk rettspraksis hva angår fonogramprodusenters enerett. Vi har derimot fått 

en del Høyesterettsavgjørelser om grensene for hva som anses som offentlig fremføring av 

lydopptak etter åndsverkloven § 45b. Høyesterett har også trukket opp grensene for hva som 

kan anses som privat bruk etter åndsverkloven § 12.  

 

Der forarbeidene er uklare og det finnes lite rettspraksis på området vil det kunne være ret-

ningsgivende å se hen til den juridiske litteratur på området for å komme frem til den riktig, 

eventuelt mest hensiktsmessige, lovforståelse. Vi har lite juridisk teori hva angår fonogram-

produsentens enerett. Ole-Andreas Rognstad har i sin lærebok redegjort noe for tema. I tillegg 

har Birger Stuevold Lassen skrevet en rekke artikler som berører tema. Der norsk litteratur 

ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan dansk litteratur være til hjelp. Rosenmeier, Schovsbo, 

Koktvedgaard og Schønning har bidratt betraktelig til den nordiske opphavsrettslitteraturen.  

 

1.3.2 Internasjonale rettskilder  

 

1.3.2.1 EU  

 

EUs rettstradisjon har fått en stadig viktigere rolle både for norsk rettsanvendelse og norsk 

rettstenking. Det internasjonale regelsett som har hatt størst direkte innflytelse på norsk opp-

havsrett er Lov av 27.november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i 

avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v., heretter kalt EØS-

loven. EØS-lovens § 1 fastslår at EØS-avtalens hoveddel skal gjelde som norsk lov. Selv om 

for at Norge ikke er medlem av EU er vi gjennom EØS-avtalen blant annet forpliktet til å im-

plementere EUs direktiver på opphavsrettområdet.  

 

EØS-avtalen er kort forklart en avtale mellom EFTA-statene og EU som trådte i kraft 1. ja-

nuar 1994. Avtalen gir EFTA/EØS-landene adgang til EUs indre marked samtidig som den 

gir EU en betydelig rolle i disse landenes lovgivning. Formålet med avtalen er å styrke hande-

len og de økonomiske forbindelsene mellom partene, med like konkurransevilkår og overhol-

delse av de samme regler.
2
 Avtalens ikrafttredelse fikk umiddelbar betydning for opphavs-

rettsområdet, idet man fra EU sin side fra begynnelsen av 1990-tallet hadde startet en harmo-

niseringsoffensiv på dette området. EØS-avtalen inneholdt på ikrafttredelsestidspunktet fire 

harmoniseringsdirektiver på opphavsrettsområdet, deriblant direktiv 1993/98/EØF om verne-

tid for åndsverk og nærstående prestasjoner.
3
  

                                                 
2
 Store Norske Leksikon (2014)  

3
 Rognstad (2009) s. 30 
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Direktivforpliktelsene medførte to relativt omfattende lovendringer i 1995. Disse gjennomfør-

te de endringsforslag som gjensto av Opphavsrettsutvalgets innstillinger på 1980-tallet, hen-

holdsvis lov nr. 27/1995 og lov nr. 37/1995. Det var med disse endringene at vernetiden for 

åndsverk ble utvidet til 70 år etter opphavsmannens død mens vernetiden for nærstående ret-

tigheter ble forlenget til 50 år.
4
 Om betydningen av EØS-avtalen ble det i NOU 2012:2 uttalt 

at: 

 

”Innenfor rammene av avtalene EØS, Schengen m.fl. er Stortinget i realiteten ikke 

lenger selv lovgiver, men må nøye seg med å gjennomføre regler som er utformet av 

EU. Selv om dette bare dekker en del av Stortingets lovgivning, er det en betydelig 

del, og den er stadig økende. Når Stortinget selv gir lover må man videre passe på at 

de nasjonale reglene ikke kommer i motstrid med EU/EØS-retten, og dersom det skjer 

vil domstolene som hovedregel måtte gi EU/EØS-reglene forrang.”
5
  

 

Uttalelsen bekrefter EUs avgjørende betydning for norsk lovarbeid og ikke minst lovforståel-

se.  

 

Den systematiske harmoniseringen siden 1990-tallet har ført til at Norges regler på opphavs-

rettsområder er nokså like de tilsvarende regler i andre unionsland. I Rt. 1994 s. 1584 (TOMY 

Train) som gjaldt tvist mellom LEGO og konkurrenten Brio i forbindelse med at Brios mar-

kedsføring av leketøystoget TOMY Train, som var utstyrt med tapper karakteristiske for leke-

tøysprodukter fra LEGO. Høyesterett viste til at det ikke hadde vært lignende tvister oppe for 

Høyesterett tidligere, men at det derimot forelå rettslige avgjørelser på nøyaktig samme for-

hold både i Frankrike, Tyskland, Sverige, Danmark og Storbritannia. Høyesteretts henvisning 

til de utenlandske avgjørelsene viser at disse kan spille en rolle for norsk lovtolkning der våre 

egne rettskilder ikke gir noe konkret svar.  

 

Det må også nevnes at Norge operer med det såkalte presumpsjonsprinsippet. Prinsippet går 

ut på at norsk rett presumeres å være i overenstemmelse med EU-retten. Prinsippet er nedfelt i 

forarbeidene til ratifikasjonen av EØS-avtalen samt forarbeidene til EØS-loven. Sistnevnte 

fastslår at  

 

”’presumpsjonsprinsippet’ om at norsk rett forutsettes å være i overenstemmelse med 

Norges folkerettslige forpliktelser vil… føre til at norske domstoler må forventes å ut-

                                                 
4
 Ot.prp. nr. 54 (1994-1995) s. 22 

5
 NOU 2012:2 s. 821 
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nytte alle de muligheter som anerkjente prinsipper for tolkning og anvendelse av retts-

regler gir, for å unngå et folkerettsstridig resultat.  

 

Bestemmelser i lover og forskrifter lar seg ofte forstå på flere alternative måter. Pre-

sumpsjonsprinsippet vil føre til at man søker å unngå tolkningsalternativer som fører 

til et folkerettsstridig resultat. Her kan man til dels ha hjelp av anerkjente tolknings-

prinsipper som ’lex specialis’ (den mer spesielle går foran den mer generelle regel) og 

’lex posterior’ (den nyere bestemmelse går foran den eldre), men dette er ikke de enes-

te måtene man kan unngå et folkerettsstridig resultat på. Noe forenklet kan man vel si 

at bare dersom Stortinget helt klart har gitt uttrykk for at en lov skal anvendes på en 

viss måte uten hensyn til om dette er i strid med internasjonale forpliktelser, eller der-

som vedkommende lovbestemmelse ellers ville vært helt uten innhold, vil norske 

domstoler føle seg tvunget til å anvende loven i strid med folkeretten.”
6
  

 

Presumpsjonsprinsippet er ikke bare relevant i forbindelse med Norges relasjon til EU, men 

også i forbindelse med Norges folkerettslige forpliktelser som følge av de ulike internasjonale 

konvensjoner vi har ratifisert på opphavsrettens område.  

 

1.3.2.2 Internasjonale konvensjoner  

 

Norge har ratifisert enkelte internasjonale konvensjoner på opphavsrettsområdet. Store deler 

av åndsverkloven er basert på disse konvensjonene. Konvensjonene er derfor relevante ved 

tolkningen av norske lovbestemmelser. Det vises til presumpsjonsprinsippet som det er rede-

gjort for ovenfor. I det følgende vil det redegjøres for de konvensjonene som har hatt størst 

betydning for norsk opphavsretts vedkommende.  

 

Helt siden ikrafttredelsen av Bernkonvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk av 

9.september 1886, heretter kalt Bernkonvensjonen, har det på opphavsrettsområdet pågått et 

utstrakt internasjonalt samarbeid gjennom multinasjonale konvensjoner. Bernkonvensjonen 

bygger på tre hovedprinsipper: Det skal gis nasjonal behandling til alle verk med den nødven-

dige tilknytning til et annet konvensjonsland, beskyttelsen skal gis uten at det fordres oppfyl-

lelse av formkrav av noen art, og den skal ha et innhold som tilfredsstiller de minstekrav kon-

vensjonen setter.
7
 Hva prinsippene innebærer og hvilke unntak som gjelder fra disse vil jeg gå 

nærmere inn på under punkt 2.4 om tilvirkeres vernetid.  

 

                                                 
6
 Ot.prp. nr. 79 (1991-1992) s. 3 

7
 Lassen (1998) s. 534 
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Romakonvensjonen av 1961 om vern for utøvende kunstnere, fonogramprodusenter og kring-

skastingsforetak, heretter Romakonvensjonen, og Konvensjon av 29. oktober 1971 om be-

skyttelse av fonogramprodusenter mot ulovlig kopiering av deres fonogrammer, heretter 

Fonogramkonvensjonen, gir fonogramprodusenter vern for selve innspillingen. Konvensjone-

ne berører ikke komponistenes eller tekstforfatternes rett til de fremførte, innspilte eller kring-

kastede verk.
8
 Konvensjonen ble til etter modell av Bernkonvensjonen som representerer 

grunnlaget for moderne europeisk opphavsrett.  

 

Romakonvensjonen kan inndeles i to kategorier; regler om nasjonal behandling jf. art. 2 og 5 

(1), og regler om minstestandard for behandling av utenlandske lydopptak jf. art. 10. Kort 

forklart innebærer reglene om nasjonal behandling at opphavsmenn til verk som har krav på 

vern etter konvensjonen, i andre unionsland enn verkets hjemland, skal ha de rettigheters om 

disse landenes lovgivninger nå eller i fremtiden gir sine egne undersåtter.
9
 Romakonvensjo-

nens art. 10 (1) hjemler på sin side fonogramprodusenters rett til å forby eller tillate direkte 

eller indirekte fremstilling av eksemplar av lydopptakene. 

 

Romakonvensjonen og Fonogramkonvensjonen er to avtaler som Norge tiltrådte i regi av FN-

organisasjonen World Intellectual Property Organization (WIPO). Begge konvensjoner ble 

tiltrådt 10. april 1978 – med reservasjoner i forbindelse med noen av Romakonvensjonens 

bestemmelser.  

 

Direktiv 92/100 av 19. november 1992, også kalt utleie- og utlånsdirektivet, etablerer en ene-

rett til utleie og utlån både for opphavsmenn og nærstående rettighetshavere, herunder fono-

gramprodusenter. For produsenter etablerer direktivet også en enerett til spredning av opptak 

av utøvende kunstneres fremføringer, dvs. en enerett til å gjøre eksemplar av opptak tilgjenge-

lig for allmennheten ved salg eller annen spredning av eksemplar.
10

 I tillegg fastsetter direkti-

vet at fonogramprodusenter skal ha rett til rimelig vederlag når deres lydopptak blir fremført 

offentlig. Dette vil det redegjøres for i større utstrekning under punkt 2.3.3.  

 

I 1996 ble det fremforhandlet to traktater innen WIPO; WIPO Copyright Treaty, også kalt 

WCT, og WIPO Performances and Phonograms Treaty, som går under betegnelsen WPPT. 

Traktatene kom som et tilsvar på den teknologiske utviklingen og inntoget av Internett som 

viste seg å muliggjøre rask distribusjon av åndsverk over landegrenser. Både WCT og WPPT  

ble lagt til grunn i EUs arbeid med Direktiv 2001/29 om opphavsretten i informasjonssamfun-

net, heretter opphavsrettsdirektivet, som i sin fortale viser til at et felles regelverk på felles-

                                                 
8
 Store Norske Leksikon (2009)  

9
 Rognstad (2009) s. 46 

10
 Ot.prp. nr.15 (1999-2000) s. 7  
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skapsnivå på dette området er nødvendig for å fremme utviklingen av informasjonssamfunnet 

i Europa.
11

 Direktivet harmoniserer eneretten til reproduksjon av verk og arbeider (eksemplar-

fremstilling), eneretten til overføring av slike verk/arbeider til allmennheten samt eneretten til 

spredning av eksemplar av verk. Overføringsretten innebærer for nærstående rettighetshavere, 

deriblant tilvirkere av lydopptak, at de må samtykke i at deres arbeider gjøres tilgjengelig for 

allmennheten gjennom på-forespørseltjenester.
12

  

 

1.4 Hensyn bak fonogramprodusentenes vern – en balansegang 

 

Det første skritt mot regulering av opphavsretten i Danmark-Norge var en forordning av 7. 

januar 1741. Forordningen gjaldt bare litterære verk og fortsatte å gjelde etter unionssplittel-

sen og frem til 1876-77. Reglene om vernets varighet var frem til da uklare. Det var også 

usikkert om forfatterens rett var evigvarende eller opphørte ved hans død.
13

 

 

Danmark fikk på sin side tidlig på 1900-tallet et opphavsrettslig vern for dem som overførte et 

verk til ”mekaniske instrumenter”. Det ble en utbredt oppfatning at grammofonplateprodusen-

ten fortjente samme vern som forfattere og andre opphavsmenn.
14

 Etter hvert vokste det frem 

et behov for beskyttelse mot ettergjøring (kopiering) av grammofonplater og andre lydopptak. 

Til å starte med var det enighet om at konkurranselovens generalklausul, forgjengeren til 

markedsføringsloven § 25 første ledd første komma, måtte ramme slavisk produktetterlikning. 

Beskyttelsen etter generalklausulen måtte trolig antas å bestå så lenge det knyttet seg vesentli-

ge økonomiske interesser til opptaket.
15

 Det var ikke før begynnelsen av 1960-tallet at de nye 

nordiske lovene innførte et særlig vern for visse nærstående rettigheter, herunder fonogram-

produsenter, med en varighet på 25 år fra opptakstidspunktet.  

 

Det har siden oppstartfasen i utviklingen av åndsverkloven vært en sterk tradisjon for å søke 

en balanse mellom rettighetshaverens rimelige krav på inntekter til det som skapes eller frem-

bringes, og allmennhetens behov for tilgang til og muligheter for å utnytte det som må anses 

som en del av samfunnets kulturplattform. Som leder av åndsverklovkomiteen fremholdt 

Knoph allerede på 1930-tallet at de positive reglene om opphavsretten var resultatene av to 

likeverdige komponenter; tanken på opphavsmannen og tanken på allmennheten.
16

 I 1931 

uttalte han 

                                                 
11

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 9 
12

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 12 
13

 Rognstad (2009) s. 22 
14

 Rognstad (2009) s. 315 
15

 Rognstad (2009) s. 315 
16

 Knoph (1936) s. 24 
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”Det er ikke bare de rent ensidige opphavsmannsinteressene lovgiveren skal ta hensyn 

til, men også allmennhetens og samfunnets kulturinteresser, og når disse står i strid 

med hverandre, må resultatet her som ellers søkes i kompromissets tegn. Målet må 

være en avveining av de stridende interesser uten å binde seg til noen teori, og uten å 

henfalle til slagord istedenfor begrunnelse.”
17

  

 

Synspunktet er senere blitt gjentatt i forarbeidene til åndsverkloven. Av disse følger det blant 

annet at ”kunstnerens og forfatterens krav på å nyte de økonomiske frukter av sitt arbeid er 

likeså dypt etisk og sosialt betinget, som selve eiendomsretten til materielle ting.”
18

 Utgangs-

punktet bør derfor være at ”…kunstneren bør ha all den rådighet over sitt verk som ikke av 

tvingende samfunnsmessige grunner må unndras ham.”
19

 Komitéinnstillingen fra 1925 kon-

kluderer med at ”enhver innskrenking i opphavsmannens enerett må godtgjøre sin nødvendig-

het eller rimelighet fra samfunnets side.” 
20

 

 

Når det gjelder rettighetshaver, i vårt tilfelle fonogramprodusenten, ligger det i sakens natur at 

den som har vært med på å skape noe skal belønnes for sitt arbeid. Dette følger blant annet av 

rettferdighetshensynet. For fonogramprodusenter ligger det både en teknisk og en kunstnerisk 

innsats i opptaksfasen. Denne innsatsen kombineres videre med administrative tiltak og øko-

nomiske investeringer. Det er særlig fonogramprodusentens økonomiske investering som skal 

ivaretas og beskyttes. Eneretten til produsenter blir derfor ofte kalt et ”investeringsvern”. Å 

kunne kontrollere sitt lydopptak samt det å vite at ens økonomiske investering ivaretas stimu-

lerer videre til kreativ innsats på området som i sin tur vil gagne allmennheten.  

 

På den annen side innskrenker en fonogramprodusents enerett allmennhetens tilgang til verk. 

Allmennhetens tilgang til verk veier tungt og lovgiver har derfor valgt å oppstille avgrens-

ninger til rettighetshavers enerett i åndsverklovens kapittel 2, i tillegg til tvangslisens i lovens 

§ 45b. Loven tar særskilt hensyn til utdanning og forskning, allmennopplysning, privat bruk 

m.v. Disse hensynene vil imidlertid ikke alltid kunne tas i betraktning. I Rt. 1953 s. 633 (Be-

driftsmusikk) presiserte Høyesterett at det vil i prinsippet kun være der samfunnsmessige 

grunner sterkt taler for det at rettighetshaver kan unndras sine rettigheter at disse avgrensning-

ene kommer til anvendelse. Det ble også uttalt at ”…det tvingende samfunnsbehovet må 

godtgjøre sin nødvendighet og rimelighet dersom det skal kunne gjøres innskrenkinger i opp-

                                                 
17

 NOU 2013: 2 s. 66-67 
18

 Rt. 1953 s. 633 jf. Komitéinnstilling av 1925 s. 14 
19

 Rt. 1953 s. 633 jf. Komitéinnstilling av 1925 s. 14 
20

 Rt. 1953 s. 633 jf. Komitéinnstilling av 1925 s. 14 
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havsmannens enerett”.
21

 Hensynet til fonogramprodusentenes rettigheter står med andre ord 

sterkt som følge av den beskyttelse åndsverkloven kapittel 5 gir, til tross for samfunnets inn-

skrenkningsmuligheter.  

 

2 Fonogramprodusenters enerett 

 

2.1 Hva skal til for å få vern?  

 

Etter åndsverkloven § 45 får fonogramprodusenten en enerett til å ”råde over opptaket ved å 

fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.”  

Med lydopptak siktes det til et lydopptak i form av fonogram. Begrepet ”fonogram” er defi-

nert i Romakonvensjonens art. 3 bokstav b, og skal forstås som ”et opptak utelukkende for 

lydgjengivelse, av en fremføring eller andre lyder”. Da  åndsverklovens § 45 er en gjennom-

føring av Norges forpliktelser etter de ulike konvensjonene, må forståelsen av begrepene, 

”lyd”, ”opptak” og ”lydopptak” i Romakonvensjonen også kunne legges til grunn for forståel-

sen av ordlyden i den norske lovteksten.  

 

Det fremgår av lovens ordlyd at det er lydopptakets ”tilvirker” (fonogramprodusent) som er 

vernet etter bestemmelsen. Av betydning i dette henseende er hvorvidt det for å karakteriseres 

som tilvirker av et verk er tilstrekkelig å trykke på record-knappen i studio eller om det er et 

krav om en form for investering. Med ”tilvirker” menes den som forestår produksjonen av 

selve opptaket. Med forestår siktes det til tilrettelegging og bæring av omkostninger med pro-

duksjonen av opptakene.
22

 Fonogramprodusenten gjør en økonomisk investering i lydopptaket 

og trenger ikke forestå med noen form for teknisk innsats for å være vernet etter åndsverklo-

ven.  

 

Uttrykket ”lydopptak” er ikke nærmere definert i loven. Det er heller ikke, verken i forarbei-

dene eller i rettspraksis, gitt noe entydig definisjon av uttrykket. Etter Romakonvensjonen og 

Fonogramkonvensjonen må det kunne sies at begrepet gjelder enhver form for lyd. Romakon-

vensjonens art. 3 sier at det må være tale om en ”lydgjengivelse”, men setter ikke opp noen 

nærmere kriterier hvor hva slags lyder en lydgjengivelse må bestå av. Bestemmelsen sier vi-

dere at vernet kun gjelder opptak som er ”…an exclusively aural fixation”. Dette innebærer at 

det utelukkende gis vern for rene lydopptak.  

 

                                                 
21

 Rt. 1953 s. 633 s. 635 
22

 Rognstad (2009) s. 316 
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Åndsverkloven verner altså en tilvirkers ”lydopptak”. Er det slik at man utelukkende kan 

oppnå vern etter § 45 hvis det er et åndsverk man gjør lydopptak av? Utgangspunktet er at alle 

former for lydopptak kan oppnå vern etter åndsverkloven. Dette kommer ikke uttrykkelig til 

uttrykk i loven, men følger av juridisk teori. I sin bok fremholder Schønning at lydopptakets 

innhold er uten betydning.
23

 Det vil si at et opptak kan innebære alt fra sang, lydeffekter, fug-

lekvitter m.v. Dette kan blant annet forklares med at det ikke gjelder noe kvalitetskrav til de 

lyder det skal tas opptak av. Det faktum at selv lydopptak av fuglekvitter kan oppnå vern blir 

utdypet av Rosenmeier som skriver at ”det må antas at slike lyder fra naturen i et visst omfang 

kan bli til et beskyttet musikk ved å bli bearbeidet tilstrekkelig inngripende.”
24

  

 

Vernet gjelder videre all musikk uavhengig av sjanger. Formålet med det aktuelle musikks-

tykket er ikke av betydning for hvorvidt stykket kan bestekyttes.
25

 Et musikkstykke som er 

produsert i reklameøyemed vil nyte et like godt vern som for eksempel en Beatles-sang.  

 

Verken åndsverkloven eller dens forarbeider gir noen entydig forklaring på hva som ligger i 

ordet ”opptak”. Romakonvensjonen taler i denne forbindelse om en ”fixation”. Begrepsbru-

ken tilsier at det må dreie seg om en form for fiksert lyd, det vil si lagret lyd av mer eller 

mindre varig form. Hvordan det er lagret er det ikke sagt noe uttrykkelig om. Avgjørende er at 

man kan gjenskape den samme lyden ved å spille av opptaket. Ren kringkasting av lyd vil 

eksempelvis falle utenfor begrepets anvendelsesområde da lyden ikke er vil være lagret noe 

sted.  

 

Med unntak for de tilfeller der opptak inneholder høytlesing eller gjengivelser av dyrelyder og 

lignende vil lydopptak ofte være opptak av musikk. I følge Rosenmeier kan musikk sies å 

være toner, samt lyder som ikke er toner.
26

  

 

Når det gjelder opptakets lengde forutsettes det at ethvert opptak av lyd er vernet. I prinsippet 

har det ingenting å si hvor langt lydopptaket er. Spørsmålet blir om hvorvidt dette utgangs-

punktet kan trekkes så langt at vernet gjelder en enkelt tone eller et akkord. Hensynet med 

bestemmelsen, å verne produsentens økonomiske interesser, tilsier at vernet ikke kan strekkes 

så langt da produsentens interesser vanskelig kan sies å trues av at ett enkelt akkord tas opp og 

blir lagret på et nytt opptak.  

 

                                                 
23

 Schønning (2011) s. 585 
24

 Rosenmeier (1996) s. 28 
25

 Rosenmeier (1996) s. 44 
26

 Rosenmeier (1996) s. 16 
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Vil dette stille seg annerledes dersom det er et beskyttet musikkverk det gjøres opptak av? En 

fonogramprodusent kan ikke utnytte et verk uten tillatelse fra øvrige rettighetshavere av opp-

taket. Fonogramprodusenten vil da måtte innhente samtykke fra både opphavsmann, for ek-

sempel komponist og tekstforfatter, samt utøvende kunster. Fonogramprodusenten og utøven-

de kunstner må da bli enige om vilkårene for overdragelsen. Når det er gjort ligger eneretten 

til lydopptaket hos fonogramprodusenten i 70 år fra utgivelse jf. § 45 annet ledd. Vernetidsdi-

rektivet art. 3 nr. 2 hjemler en ”use it or lose it”-regel som innebærer at utøvende kunstner kan 

ha rett på å få tilbakeført sine rettigheter til et musikkverk dersom fonogramprodusenten ikke 

utnytter lydopptaket innen en viss tid.  

 

2.2 Hva er eneretten? 

 

Fonogramprodusentenes enerett er hjemlet i åndsverkloven § 45 første ledd. Bestemmelsen 

fastslår at fonogramprodusenter har ”enerett til å råde over opptaket ved å fremstille varig 

eller midlertid eksemplar av det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.” Eneretten er i 

utgangspunktet den samme som den som gis opphavsmenn, for eksempel komponist og tekst-

forfatter, i åndsverkloven § 2. Som Rognstad skriver kan eneretten sies å ha to sider, en nega-

tiv og en positiv. Han skriver: ”den negative er retten til å forby andre å råde over verket uten 

opphavsmannens samtykke. Den positive side er retten til å selv råde over verket.”
27

 Retten til 

å nekte andres utnyttelse øker potensialet for den økonomiske kompensasjon man kan oppnå 

ved å bringe verket ut til allmennheten og det kan derfor ofte være betydelige økonomiske 

rettigheter knyttet til eneretten. Det er kun første lydopptak som medfører beskyttelse. Kopie-

ring av allerede foretatt lydopptak utløser ingen selvstendig produsentbeskyttelse for den som 

står bak kopieringen.
28

  

 

Fonogramprodusent som har enerett til et lydopptak, har full rådighet i spørsmålet om hvor-

dan opptaket skal brukes. Eneretten er i behold så lenge vernetiden ikke er gått ut.  Dersom 

vernetiden er utløpt (”falt i det fri”), vil åndsverkloven ikke være til hinder for at verket fritt 

kan utnyttes under forutsetning av at de ideelle rettighetene ivaretas jf. åndsverkloven § 48.
29

 

Med dette menes at verket kan anvendes uten at det er nødvendig å innhente tillatelse fra 

fonogramprodusenten eller kompensere fonogramprodusenten med et vederlag.  

 

2.2.1 Eksemplarfremstilling  

 

                                                 
27

 Rognstad (2009) s. 150 
28

 Schønning (2011) s. 586 
29

 Prop. 54 L (2013-2014) s. 12 
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Fonogramprodusentens enerett til eksemplarfremstilling av lydopptakene er hjemlet i ånds-

verkloven § 45 fjerde ledd jf. § 2. Utgangspunktet er at hver gang det fremstilles et eksemplar 

av lydopptaket, må dette enten ha hjemmel i lov eller i en avtale der fonogramprodusenten, i 

tillegg til de øvrige rettighetshaverne, har samtykket. Bestemmelsen gir ikke fonogramprodu-

senter noe etterliknings- eller bearbeidelsesvern slik tekstforfatter og komponist er gitt i med-

hold av åndsverkloven § 2. Vernet omfatter i utgangspunktet utelukkende lydopptak som 

sådan.
30

 Avgjørende vil være om selve opptaket er brukt. 

 

Typisk eksemplarfremstilling i vil være nedlastning eller fremstilling av CD-plater på grunn-

lag av mastertape med innspilling/opptak av et musikkverk. En fonogramprodusent har vern 

for den økonomiske investering som ligger bak opptak, og opptakene er vernet uavhengig av 

hva de inneholder. Det ligger med andre ord ikke kreativitets- eller originalitetskrav til grunn 

for vernet.
31

 Åndsverklovens bestemmelse verner bare direkte kopiering av opptak og ”nær-

gående etterligninger”.
32

 

 

I følge Rognstad er det tre helt sentrale trekk ved eksemplarbegrepet. For det første er begre-

pet teknologi- og medienøytralt. Begrepet ”eksemplar” omfatter med andre ord også digitale 

eksemplarer. For det andre omfatter det ikke bare ”avtrykk” av verket, men også anordninger 

som kan benyttes ved ny produksjon. For det tredje omfatter det foruten de rene kopier eller 

avbildninger, også gjengivelser i annen skikkelse og i annen teknikk enn ”originaleksemplaret 

jf. åndsverkloven § 2.
33

 Et eksempel på slik eksemplarfremstilling kan være musikkinnspil-

linger som brukes som bakgrunnsmusikk i dataspill.  

 

Åndsverklovens § 2 annet ledd presiserer at ”som fremstilling av eksemplar regnes også over-

føring til innretning som kan gjengi verket”, de såkalte ”middelbare eksemplar”. Presiseringen 

understreker at fysiske bærere av åndsverk, for eksempel CD-plater, omfattes av åndsverklo-

vens eksemplarbegrep, samt for elektroniske eksemplarer i en datamaskin, herunder bærbare 

avspillingsgjenstander som for eksempel mobiltelefoner.  

 

Som følge av endringen i opphavsrettsdirektivet art. 2 omfatter bestemmelsen nå også midler-

tidige eksemplarer. Endringen ble ved lovendringen i 2005 tatt inn i åndsverkloven § 2 første 

ledd. Med midlertidig eksemplar siktes det til de lagringer som skjer ved behandlingen av 

åndsverk i datamaskiner uansett varighet eller selvstendighet.
34

 Slike mellomlagringer går 

                                                 
30

 Schønning (2011) s. 587 
31

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 15 
32

 Ot.prp. nr. 15 (1994-95) s. 170-171 
33

 Rognstad (2009) s. 152 
34

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 16   
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også under navnet ”caching”. Et eksempel på midlertidig eksemplarfremstilling er den som 

skjer på musikkstreamingtjenesten Spotify. Ved streaming av musikkverk oppstår det både 

midlertidig og varig eksemplarfremstilling. Når et musikkverk spilles av første gang strøm-

mes det fra Spotifys tjenere eller fra andre Spotify-brukere og spilles av direkte. Musikkverket 

vil her ikke være tilgjengelig på Spotifys ”cache” (mellomlagringsplass) og avspillingen vil 

være en midlertidig eksemplarfremstilling.   

 

Eneretten til slike midlertidige eksemplarer avgrenses av åndsverkloven § 11a jf. opphavs-

rettsdirektivet art. 5 (1). Bestemmelsen fastslår at fremstillingen av midlertidige eksemplar 

ikke omfattes av eneretten når den er tilfeldig og forbigående, utgjør en integrert og vesentlig 

del av en teknisk prosess som har til eneste formål å muliggjøre enten en lovlig bruk av ver-

ket, eller en overføring i nettverk av et mellomledd på vegne av tredjeparter, og den ikke har 

selvstendig økonomisk betydning.
35

 Forarbeidene viser blant annet til at ”Den økende digitale 

bruk av åndsverk har opphavsrettslige implikasjoner… i den forstand at teknikken som benyt-

tes for å muliggjøre digital verksutnyttelse forutsetter fremstilling av midlertidige kopier av 

verket.”
36

 Unntaksregelen skal sikre at nettverkstransmisjoner, samt alminnelige databehand-

ling av åndsverk blant personer som har lovlig tilgang til det, kan skje.
37

 

 

Spørsmål om hvorvidt caching var i strid med rettighetshavers enerett kom opp i Sak C-

360/13 Public Relations Consultants Association Ltd v Newspaper Licensing Agency Ltd. 

Saken gjaldt en tvist mellom medieovervåkningstjenesten Meltwater og NLA, lisensforvalte-

ren for avisutgivere i Storbritannia. Tvisten gjaldt hvorvidt Melwaters brukere, som fremviste 

medieovervåkningstjenesten på Meltwaters hjemmeside, skulle tegne særskilt lisens. NLA 

gjorde gjeldede at brukerne ville kunne krenke deres opphavsrett, både ved den automatiske 

kopiering som foretas for å kunne fremvise tjenesten på skjermen samt ved den automatiske 

kopiering som foretas som ledd i caching.  

 

EU-domstolen uttalte at det ikke er å anse som en krenkelse i opphavsrettslig forstand når 

datamaskiner automatisk kopierer beskyttet innhold for teknisk å kunne fremvise en internett-

side. Domstolen fremholdt videre at det samme gjelder når innholdet automatisk blir kopiert 

og midlertidig gjemt på datamaskinen (caching). Domstolen la videre særlig vekt på at utfø-

relsen av den midlertidige eksemplarfremstillingen caching innebar ikke var i strid med den 

normale utnyttelse av internettsiden og heller ikke innebar en urimelig skade for rettighetsha-

verens legitime interesser jf. opphavsrettsdirektivet art. 5 (1) jf. art. 5 (5).  

 

                                                 
35

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 15 
36

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 16 
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 Rognstad (2009) s. 153 
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Fonogramprodusentens enerett til å fremstille eksemplar av opptakene innebærer også at alle 

som ønsker å bruke musikk i videoer som skal brukes utenfor det private området, må sørge 

for å ha tilstrekkelig samtykke til eksemplarfremstillingen fra fonogramprodusenten eller no-

en som representerer fonogramprodusentens rettigheter. Skal noen laste opp en video på 

Youtube, der musikk er lagt på, må fonogramprodusentens rettigheter klareres. Dette gjelder 

også selve eksemplarfremstillingen som gjøres når musikkopptaket legges på en video jf. 

åndsverkloven § 31 annet ledd. Når for eksempel NRK, TV2 eller andre TV-produsenter lager 

TV-program der det skal legges utgitt musikk på (innkopiering), så dekker ikke åndsverklo-

ven denne bruken.  

 

For storbrukere som NRK forhandles dette eksemplarfremstillingsretten med IFPI Norge, den 

norske avdelingen av The International Federation og the Phonographic Industry (IFPI). De 

representerer de internasjonale og norske plateselskapene. I 2011 endte forhandlingene mel-

lom NRK og IFPI med brudd da partene ikke ble enige om ny avtale for musikk i fjernsyn, 

musikkvideoer, musikk i podcasting og nettradio i opptak. Blant konsekvensene var at NRK 

ikke kunne legge ut radioprogrammer for streaming eller podcasting på Internett, ettersom det 

å legge ut disse innebar en fremstilling av musikken og tilgjengeliggjøring av musikk som 

NRK ikke lenger hadde tillatelse til. NRK måtte også forhandle individuelt med hver fono-

gramprodusent for å få lov til å legge musikken på TV-serier. I 2013 ble partene enige om ny 

avtale og NRK fikk igjen rett til å bruke musikk fra fonogramprodusentene underlagt IFPI for 

innkopiering i TV-produksjoner, og rett til å legge ut radio- og TV-sendinger for on demand-

avspilling eller podcast.  

 

2.2.2 Tilgjengeliggjøring for allmennheten  

 

Med ”tilgjengeliggjøring for allmennheten” siktes det offentlig fremførings, spredning og 

visning jf. åndsverklovens § 45 fjerde jf. § 2 tredje ledd. Det fremgår av forarbeidene at ene-

retten til å gjøre verket tilgjengelig omfatter enhver måte å gjøre allmennheten kjent med ver-

ket på.
38

 Innstillingen av 1939 til åndsverkloven, som hentet sin inspirasjon fra Knoph, fasts-

lår at ”Eneretten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten omfatter… en hvilken som 

helst måte hvormed almenheten får adgang til å bli kjent med verket, helt eller delvis, således 

f.eks. ved utgivelse, offentlig opplesning, fremføring, utstilling, kringskasting, televisjon og 

videre gjengivelse gjennom høyttaler…”
39

 Tredje ledd er dermed ikke ment som noen legal-

definisjon av ”tilgjengeliggjøring for allmennheten”, men kan heller ses på som et overordnet 

begrep.
40

 

                                                 
38

 Ot.prp. nr. 26 (1959-1960) s. 16 
39

 NUT 1950:1  side 11 
40

 Rt. 2005 s. 41 avsnitt 42 
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Det er de to førstnevnte kategoriene, spredning og offentlig fremføring, som er av betydning 

for fonogramprodusenters enerett, og jeg vil derfor ikke redegjøre for visningsretten. 

 

2.2.2.1 Spredning  

 

Spredningsretten innebærer at eksemplar av verket, om det er originaleksemplar eller kopier 

av dette, ikke kan spres til allmennheten uten samtykke fra opphavsmann eller annen rettig-

hetshaver, i vår tilfelle fonogramprodusenten.  

 

Spredning av eksemplar bør forstås på samme måte som for åndsverk jf. § 2 tredje ledd litra 

a). I følge bestemmelsen innebærer spredning at man gjør noe tilgjengelig for allmennheten 

ved at ”eksemplar av verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres til 

allmennheten.” Med ”frembys” siktes det til at det skjer et utbud av eksemplarer til salg, utleie 

eller lignende. Med ”annen måte” siktes det til at verket spres ved for eksempel gave.
41

 

Spredningsbegrepet omfatter enhver form for besittelsesoverføring av fysiske eksemplarer jf. 

”eller på annen måte spres” i § 2, og spredning foreligger også om bare ett eksemplar overla-

tes til en enkelt person. Rognstad mener det er tilstrekkelig at eksemplaret frembys.
42

  

I Rt. 2005 s. 42 (Naptster.no-saken) bekreftet Høyesterett at ”…eneretten til å gjøre verket 

tilgjengelig omfatter enhver måte å gjøre allmennheten kjent med verket på”.
43

 

  

Forarbeidene understreker videre at ”eneretten til spredning bare gjelder åndsverk som er 

innarbeidet i et fysisk produkt som er gjenstand for omsetning som en vare”.
44

 Denne oppfat-

ning er i samsvar med opphavsrettsdirektivet art. 4 og direktivets fortale punkt 28 som fastslår 

at ”ophavsretlig beskyttelse efter dette direktiv omfatter eneretten til at kontrollere spredning 

af et vært, der indgår i et fysisk gode.”   

 

Juridisk teori går ut ifra at spredningsbegrepet også omfatter overføring av opphavsrettsbe-

skyttet materiale over internett. Et eksempel vil være der et nettsted som tilbyr musikk, gir 

”kjøperen” adgang til nedlastning av et album i stedet for at man kjøper det samme albumet i 

en platebutikk. Et eksemplar av et verk som legges ut på internett anses for å være spredt i 

rettslig forstand uavhengig av om den faktiske spredningen ikke skjer før det lastes ned. Dette 

gjelder selv om det ikke er det utlagte eksemplaret som faktisk spres (lastes ned), men kopier 
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av dette eksemplaret.
45

 Slike likhetspunkter gjør at det er nærliggende å anse digitale overfø-

ringer med påfølgende eksemplarfremstilling hos mottakeren som spredning i åndsverklovens 

forstand.
46

  

 

For fonogramprodusentens rettigheter er det i åndsverkloven § 45 tredje ledd fastsatt regional 

konsumpsjon. En slik konsumpsjon innebærer, etter lovens ordlyd, at ”når eksemplar av lyd-

opptak… med tilvirkers samtykke er solgt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeids-

område, kan eksemplaret spres videre på annen måte enn ved utleie.” Bestemmelsen innebæ-

rer at det må innhentes samtykke til spredning til allmennheten i Norge av eksemplar av lyd-

opptak som ikke er brakt i markedet i EØS, men for eksempel innkjøpt fra et tredjeland.
47

 

 

2.2.2.2 Offentlig fremføring   

 

Åndsverkloven § 45 jf. 2 tredje ledd litra c) hjemler fonogramprodusents enerett til offentlig 

fremføring. Offentlig fremføring hører, som nevnt ovenfor, inn under den overordnede til-

gjengeliggjøringsretten, og er i motsetning til spredningsretten knyttet til verket (lydopptaket) 

som sådan, ikke eksemplaret av det.
48

 Eneretten for offentlig fremføring ble innført ved lov-

endring den 17. juni 2005.  

 

Fremføringsbegrepet er teknologinøytralt og har vist seg å være godt egnet for å favne den 

teknologiske utvikling som har funnet sted de siste 40 år, og som har gitt stadig nye metoder 

for tilgjengeliggjøring av opphavsrettslig vernet materiale
49

. Begrepet omfatter avspilling av 

lydopptaket for et tilstedeværende publikum (direkte fremføring) og verksformidling ved 

hjelp av tekniske hjelpemidler (indirekte fremføringer).  

 

I tillegg til direkte og indirekte fremføringer omfatter fremføringsbegrepet ”overføringsretten” 

jf. opphavsrettdirektivet art. 3. Det kan skilles mellom ”aktive overføringer” og ”tilrådighets-

stillelse”.
50

 Aktive overføringer kan innebære tradisjonell kringskasting, samtidige kringkas-

tingssendinger av i digitale nett, streamingutsendelse på avsenders initiativ m.v. Tilrådighets-

stillelse av verk omfatter på sin side de tilfeller der verket er stilt til rådighet på en slik måte at 

den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket jf. § 2 fjerde ledd. Spotifys, iTunes’ 

                                                 
45

 Wagle (1997) s. 178 
46

 Wagle (1997) s. 178-179  
47

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 28 
48

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 20 
49

 Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 20 
50

 Rognstad (2009) s. 178 



18 

 

og NRKs tilbud om å høre radioprogrammer med musikk etter at de er sendt enten ved 

streaming eller podcast er eksempler på slik tilrådighetsstillelse.  

 

Når det gjelder aktive overføringer følger det av § 45 første ledd at disse reguleres av den så-

kalte tvangslisensen i § 45b. I følge bestemmelsen kan lydopptakene avspilles og overføres 

uten at det er nødvendig å innhente samtykke fra fonogramprodusenten. Det som fremfører 

musikken offentlig må imidlertid betale et vederlag til fonogramprodusenten, som innkreves 

av GRAMO, som er fonogramprodusentene, musikere og artistenes vederlagsorganisasjon. 

Tvangslisensen er nærmere beskrevet i punkt 2.3.3. 

 

Det har i land tid pågått en diskusjon i juridisk litteratur om hvorvidt lenking skal anses å ut-

gjøre en form for fremføring. Lenking innebærer i prinsippet ikke mer enn henvisninger på 

nettet. De gir informasjon om hvor man kan finne et verk som andre har tilgjengeliggjort. I 

prinsippet innebærer ikke lenking en tilgjengeliggjøring, men der det legges ut musikk på 

nettet, vil det kunne oppstå tvil om hvorvidt dette er en form for fremføring som er i strid med 

fonogramprodusentenes enerett. Grunnen til dette er blant annet at det er en svært effektiv 

måte å gjøre et musikkverk tilgjengelig for et stort antall brukere. Høyesterett har uttalt at 

”avgjørende for å se om verket må anses for å være tilgjengeliggjort for allmennheten må 

være hvordan teknikken virker – om og hvordan tilgang gis”. 

 

I Rt. 2005 s. 41, som gjaldt krav om erstatning for utlegging av lenker på internett til beskyt-

tede musikkfiler, uttalte Høyesterett at det å alene gjøre en webadresse kjent ved å gjengi den 

på internett, ikke er tilgjengeliggjøring. Det ble i dommen også gjort rede for konsekvensene 

ved å anse lenking som tilgjengeliggjøring, blant annet at ”…lenking, til både lovlig og ulov-

lig utlagt beskyttet materiale, bare kan skje med rettighetshavers samtykke.”
51

 Rognstad har 

på sin side uttrykt at ”inntil videre kan det… hevdes at det er sterkest holdepunkter for at ut-

legging av linker i sin alminnelighet ikke skal anses som omfattet av fremføringsretten etter 

norsk rett.”
52

 Han har også fremholdt at  

 

”Det er ingen mening i å kreve opphavsmannens positive samtykke til dette i sin al-

minnelighet. Problemet kan løses… gjennom en opphavsrettslig utfyllingsregel: Et 

samtykke til bruk av verket anses for å dekke den normale og lojale linking til side-

ne.”
53
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I sak C-466/12, Svensson v Retriever, fastslo også EU-domstolen at lenking til åndsverk som 

allerede ligger åpent tilgjengelig på Internett, ikke innebærer en (ny) tilgjengeliggjøring for 

allmennheten. Og nylig fastslo EU-domstolen i Sak C-348/13 BestWater International GmBh 

v Michael Mebes og Stefan Potsch at heller ikke ”framing” anses å være i strid med rettig-

hetshaverens enerett. Framing, også kalt ”embedding” eller ”innbaking”, innebærer å legge 

det eksterne innholdet det vises til, for eksempel en musikkvideo, inn i ens egen nettside ved 

hjelp av hentelinker.
54

 Ens eget nettsted blir på dermed en ”ramme” på det innhentede mate-

rialet. Dette betyr at man nå for eksempel kan drive nett-tv via eget nettsted, basert på sen-

dinger og video som andre har laget og lagt ut på andre nettsteder.
55

  

 

Eneretten til tilgjengeliggjøring går ikke tapt når verket er offentliggjort første gang. Videre-

føring av en annens tilgjengeliggjøring er å anse som en selvstendig tilgjengeliggjøring.
56

   

Konsumpsjonsreglene som knytter seg til sprednings- og visningsretten gjør seg ikke gjelden-

de for fremføringsretten jf. opphavsrettsdirektivet art. 3 (3). Å for eksempel sette på radiomu-

sikk i en butikk eller på en arbeidsplass innebærer derfor en ny tilgjengeliggjøring av lydopp-

taket for allmennheten jf. Rt. 1953 s. 633 (Bedriftsmusikk).  

 

Ved at eneretten også omfatter avspilling av kringkastingssendinger på offentlige steder, kan 

fonogramprodusenten også kreve vederlag for dette. Resonnementet som kan forsvare en slik 

rettstilstand er at den fremføringen som skjer ved mottakerapparater på offentlige steder når et 

nytt publikum som ellers ikke ville ha sett på TV eller hørt på radio på det aktuelle tidspunk-

tet.
57

 For offentlig fremføring gjelder åndsverkloven § 45b om tvangslisens. Bestemmelsen 

hjemler en vederlagsrett, det vil si en lovbestemt tilgang for andre til å fremføre innspillingen 

offentlig, men gjør unntak for ”på forespørsel-tjenester” jf. § 45b første ledd annet punktum. 

Disse tjenestene innebærer at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket og 

er i praksis er underlagt fonogramprodusentens råderett.  

 

Det er imidlertid ikke slik at enhver handling som på en eller måte kan bidra til at allmennhe-

ten får tilgang til åndsverk, bør være omfattet av eneretten. Forarbeidene viser til at det må 

være en viss nærhet og umiddelbarhet mellom den aktuelle handling og allmennhetenes til-

gang til verket.
58

 I følge Rognstad bør nærhetskravet kombineres med et spørsmål om hensik-

ten med den aktuelle handling. Han viser til at dersom den primære hensikt er å tilrettelegge 
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for andres verkstilgang, bør det være et tungtveiende moment ved vurderingen av om verk 

gjøres tilgjengelig.
59

  

 

I LB-2012-206223 (Leiebil-saken), som gjaldt krav om fastsettelsesdom for at de store bilut-

leieselskapene skulle betale vederlag etter åndsverkloven § 45b fordi et selskap leide ut biler 

med innmontert radio, viste lagmannsretten til det samme nærhetskravet. I følge lagmannsret-

ten medfører nærhetskravet at ”det går en grense for hvilken tilrådighetsstillelse som er en 

opphavsrettslig relevant handling.”
60

  

 

2.3 Avgrensninger i eneretten 

 

Som nevnt innledningsvis i oppgaven skal åndsverkloven ivareta en balanse mellom vernet 

for den skapende innsats, opphavsmenns interesser i å ha kontroll over bruk av sine åndsverk,  

og avgrensninger gitt av ulike samfunnshensyn. Sett fra samfunnets side er det viktig at den 

skapende og utøvende virksomhet på dette området sikres med rettsregler som gjør det mulig 

for opphavsmenn og nærstående rettighetshavere å ha kontroll med og kunne kreve vederlag 

for bruk av deres verk og arbeider. Dette sikrer et økonomisk utkomme som stimulerer til 

fortsatt kreativ innsats på området, noe som er grunnleggende for den videre samfunnsutvik-

ling. Avgrensningsbestemmelsene i kapittel 2 gir rett til å fremstille eksemplar og til å gjøre 

det fremstilte eksemplaret tilgjengelig for allmennheten i den grad det er nødvendig for å nå 

bestemmelsens formål.
61

 

 

Et eksempel på avgrensning av eneretten til å råde over verket/innspillingen er åndsverklo-

vens § 11a. Bestemmelsen gjennomfører nesten ordrett opphavsrettsdirektivet art. 5 (1), og 

medfører en avgrensning av opphavsmannens enerett til fremstilling av midlertidige eksemp-

larer. Bestemmelsene i dette kapittel gir andre rett til å utnytte vernede åndsverk uten å inn-

hente samtykke fra rettighetshaverne og kalles ofte ”låneregler”. Gjennom henvisninger i 

blant annet § 45 er mange av bestemmelsene i kapittel 2 gitt ”tilsvarende anvendelse” overfor 

rettighetene til slike prestasjoner.  

 

Gjennom bestemmelsene i kapittel 2 har lovgiver søkt å skape en rimelig balanse mellom ret-

tighetshavernes interesser og mer generelle samfunnsmessige hensyn som kulturarv, utdan-

ning og forskning, allmennopplysning, privat bruk mv. Disse reglene deles inn i tre grupper. 

For det første er det bestemmelser som gir adgang til fri bruk av åndsverk, de såkalte ”fri-

bruksreglene”. Fribruksreglene åpner for at man innenfor visse områder kan fremstille ek-
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semplar uten at det er nødvendig å innhente rettighetshavernes samtykke, og uten at rettig-

hetshaver har krav på vederlag for den bruk som finner sted jf. blant annet retten til privat 

bruk og sitatretten. For det andre er det bestemmelser som gir anledning til bruk mot betaling. 

Disse reglene betegnes som tvangslisenser og er hjemlet i åndsverkloven § 45b. For det tredje 

er det bestemmelser som gir anledning til bruk uten å spørre den enkelte rettighetshaver, hvis 

man inngår en avtale med en organisasjon som representerer en vesentlig del av rettighetsha-

verne på området.
62

 Slike avtaler betegnes som avtalelisenser. Jeg vil her konsentrere meg 

fribruksreglene (privat bruk og sitatretten) samt bestemmelsen i lovens § 45 som hjemler 

fonogramprodusenters vederlagsrett (tvangslisens).  

 

Avgrensningene er basert på Bernkonvensjonen der det settes skranker for hvilke avgrens-

ninger i fonogramprodusentens enerett som kan gjøres. Skrankene kan være så vel lovfestet 

som ulovfestet. I tråd med prinsippet om at norsk rett presumeres å stemme overens med Nor-

ges folkerettslige forpliktelser, får tretrinnstesten betydning ved tolkningen av de enkelte ”lå-

nereglene”. Tretrinnstesten er blant annet hjemlet i Bernkonvensjonens art. 9 (2) og går ut på 

at avgrensningsreglene i nasjonal lovgivning må holde seg innenfor visse angitte rammer. For 

det første må de gjelde visse spesielle tilfeller. For det annet kan de ikke komme i konflikt 

med normalt utnyttelse av verket. Avslutningsvis går testen ut på at avgrensingsreglene ikke 

på urimelig måte tilsidesette opphavsmannens legitime interesser.
63

 Tretrinnstesten er en in-

ternasjonalt anerkjent ramme for nasjonal handlefrihet når det gjelder adgangen til å gjøre 

unntak fra eneretten. Testen er inntatt som ramme i TRIPS-avtalen
64

, i konvensjoner som 

WCT og WPPT, og i opphavsrettsdirektivet.  

 

Mest vidtgående av de konvensjonsforpliktelser Norge har påtatt seg i dette henseende er 

opphavsrettsdirektivet. Direktivets art. 5 (2) og art. 5 (3) oppstiller punktvis hvilke ”unntak og 

avgrensninger” (”limitations and expectations”) av eneretten til eksemplarfremstilling og 

overføring til allmennheten som statene kan innføre. Listen er forutsetningsvis uttømmende, 

hva angår digital utnyttelse, og gjelder bare eksemplarfremstilling og distanseoverføringer, 

ikke spredning, visning eller fremføring for et tilstedeværende publikum.
65

 Opphavsdirektivet 

har, i likhet med Bernkonvensjonen, inntatt tretrinnstesten som en generell ramme for de unn-

tak direktivet hjemler i art. 5 (5). Det betyr at selv om et unntak etter ordlyden i art. 5 (2) eller 

art. 5 (3) i opphavsrettsdirektivet synes å være mulig for nasjonal lovgiver, må det prøves mot 

tretrinnstesten.  
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Avgrensningsbestemmelsene må til enhver tid ta hensyn til de muligheter ny teknologi gir når 

det gjelder bruk og spredning av åndsverk og annet vernet materiale.  Det er klart at den digi-

tale teknologi gir muligheter for både bruk og misbruk på en helt annen måte enn tidligere. Et 

åndsverk i digital form er enklere å kopiere og kopiene blir ofte like bra som originalen. Digi-

taliseringen har gitt den gjennomsnittlige bruker av åndsverk et verktøy som gjør det mulig å 

konkurrere med fonogramprodusenten i eksemplarfremstilling og spredning av lydopptak.  

 

2.3.1 Privat bruk  

 

Eneretten til å kunne gjøre verket tilgjengelig for allmennheten gjelder i utgangspunktet uten-

for det private område. Åndsverkloven § 12 fastslår blant annet at ”Når det ikke skjer i er-

vervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slik 

eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed.” Regelen kan utledes av det grunnleggende prin-

sipp om at handlinger som skjer innenfor privatsfæren, skal være fri for opphavsrettslig regu-

lering jf. hensynet til privatlivets fred.  

 

I opphavsrettsdirektivet art. 5 (2) b) er det angitt at statene kan ha regler som tillater ”repro-

duksjoner på ethvert medium foretatt av en fysisk person til privat bruk og for formål som 

verken direkte eller indirekte er kommersielle, forutsatt at rettighetshaverne mottar rimelig 

godtgjøring som tar hensyn til anvendelse eller ikke-anvendelse av teknologiske tiltak nevnt i 

art. 6 på de aktuelle verk eller gjenstander”. Kravet om rimelig godtgjøring er fastslått i § 12 

første ledd tredje punktum.  

 

Men hva er ”privat bruk”? Knoph fastslo i sin tid at bruken må skje innenfor ”den forholdsvis 

snevre krets som familie-, vennskaps, eller omgangsbånd skaper” for å ha privat karakter.
66

 

En sentral retningslinje for tolkning av privatbruksregelen er den man finner i forarbeidene til 

åndsverkloven som sier at den ikke rekker så langt at den åpner for en kopieringsvirksomhet 

som kan komme i økonomisk konkurranse med opphavsmennene.
67

 Høyesterett har på sin 

side uttalt at graden av samkvem innad i den aktuelle krets spiller en sentral rolle. I Rt. 1991 

s.1296 (Pornovideo) som var en straffesak mot en mann som hadde distribuert en rekke egen-

kopierte filmer på sin arbeidsplass, uttalte Høyesterett at ”kopiering til bruk for arbeidskolle-

ger må kunne skje med hjemmel i § 12 dersom disse også er personlige venner, og kanskje 

også i noe større utstrekning”.
68

 I den aktuelle sak kom Høyesterett til at ”det ikke var noen 
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kontakt som kan sammenlignes med et vennskapsforhold” mellom tiltalte og hans arbeidskol-

leger og videoen ble derfor ikke ansett som fremstilt til privat bruk.
69

  

 

Privatbruksregelen er videre underlagt noen innskrenkninger. For det første gjør avgrensning-

en seg bare gjeldende der det er tale om ”enkelte eksemplar”. Når det gjelder ”eksemplar”-

begrepet er dette ikke kun forbeholdt fremstilling av fysiske kopier, men også elektroniske jf. 

begrepsbruken ”varig eller midlertidig eksemplar” i åndsverkloven § 2 første ledd. Begrens-

ningen i ”enkelte” er i forarbeidene begrunnet med at ”foranstaltningen får lett et mer er-

vervsmessig preg så snart det blir tale om fremstilling av et større antall eksemplarer."
70

 Av 

forarbeidene følger det at ”hvor stor del av et verk og antall eksemplar som kan fremstilles, vil 

bero på omstendighetene i det konkrete tilfelle – blant annet hva slags verk det er tale om, 

verkets omfang, hvor stor del av verket som gjengis på eksemplaret, arten av det eksemplar 

som fremstilles og om eksemplaret gjengir verket i samme form som gjengivelsen det frem-

stilles fra, og hva slags bruk det tas sikte på…”
71

 

 

For det andre må det være snakk om et offentliggjort verk. At et verk er offentliggjort innebæ-

rer at  ”det med samtykke av opphavsmannen er gjort tilgjengelig for allmennheten” jf. ånds-

verkloven § 8 første ledd.  

 

For det tredje må kopieringen ikke skje i ervervsøyemed jf. det grunnleggende prinsipp om at 

privatbruksregelen ikke rekker så langt som å tillate slik bruk som vil virke som regulær øko-

nomisk konkurranse med opphavsmennene. Uttrykket ”i ervervsøyemed” betyr i denne for-

bindelse at eksemplaret fremstilles med det formål at det skal benyttes i inntektsbringende 

virksomhet, uavhengig av om virksomheten drives med sikte på økonomisk fortjeneste.
72

 Det 

er alminnelig antatt at ”i ervervsøyemed” ikke omfatter enhver kopiering som har et ervervs-

messig anstrøk. 

 

Åndsverkloven § 12 fjerde ledd forbyr å fremstille eksemplar til privat bruk på grunnlag av en 

gjengivelse av verket i strid med § 2. Bestemmelsen ble innført ved lovendring i 2005. Forar-

beidene gir uttrykk for et ønske om å beholde adgangen til privat kopiering ”i en tid hvor nye 

muligheter for massiv kopiering og distribusjon av ulovlige kopier i mange tilfeller klart vil 
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være i strid med rettighetshavers interesser.”
73

 Bestemmelsen forbyr også kopiering på grunn-

lag av en overføring som ikke er basert på et opptak av verket.
74

  

 

Vår tilgang til digitale plattformer som YouTube, MySpace og sosiale medier som Facebook 

og Instagram, kompliserer omfanget av begrepet ”privat bruk”. Hva kan i våre dager sies å 

være omfattet av begrepet? Når en person legger ut en sang på YouTube vil den være til-

gjengelig for enhver person med internettilgang og tilgjengeliggjøringen kan vanskelig sies å 

ha privat karakter. Situasjonen kan være en annen der musikkvideoen i stedet blir lagt ut på 

vedkommendes lukkede Facebook-profil. Kan denne bruken sies å utgjøre en ”privat bruk” 

eller anses det å utgjøre en tilgjengeliggjøring for allmennheten? Vil det ha noe å si om ved-

kommende bare har 50 venner og bekjente på Facebook som gis tilgang til musikkvideoen? 

Hva om tallet på venner er 500? Å trekke en grense kan være vanskelig og det må, inntil vide-

re, ses hen til uttalelsene fra Høyesterett samt de alminnelige antakelsene i forarbeidene og 

juridisk teori.  

 

2.3.2 Sitatretten 

 

Sitatretten i åndsverkloven § 22 er den andre sentrale fribruksregelen det skal redegjøres for. 

Bestemmelsen fastslår at ”Det er tillatt til å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god 

skikk og i den utstrekning formålet betinger.” Sitatretten gjør seg gjeldende både i forbindelse 

med eksemplarfremstilling og spredning.  

 

Det kan ikke fastslås konkret hva som ligger i ordet ”sitere”, men det er antatt at det kun er 

deler av verk som kan gjengis jf. bestemmelsens ordlyd ”sitere fra…” Åndsverkloven § 11 

annet ledd første punktum gir en viss veiledning ved at den sier at en eventuell gjengivelse 

kan skje i ”den størrelse og skikkelse øyemedet krever…” Juridisk teori åpner for at hele verk 

kan siteres dersom det er snakk om verk av mindre størrelse. Knoph åpnet i sin tid adgangen 

til å sitere verk in extenso (i sin helhet) dersom de er svært små.
75

 Det er verdt å merke seg at 

det i følge Høyesterett er på det rene at den omstendighet at den siterte motsetter seg gjengi-

velse, ikke hindrer sitering.
76

 

 

Sitatretten er en rettslig standard. Departementet uttaler i forarbeidene at  
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”…den nærmere fastleggelse av hva som er lovlig sitat bør være opp til domstolene. 

Rettsutviklingen bør kunne løpe uforstyrret i en lengre årrekke, slik at det gjennom 

praksis på en smidig måte vil kunne tas hensyn til den tekniske og den samfunnsmes-

sige utvikling.”
77

  

 

Formål med sitatretten er å sikre den alminnelige diskusjonsfrihet. Formålet, det praktiske 

behov for en aktuell sitering, må vurderes i lys av konkrete omstendigheter.
78

 Formålet med 

en sitering vil som regel være å kritisere, analysere, drøfte eller parodiere verket, eller belyse 

problemer som det siterte verk tar opp. Ved sitering av musikk bør det ikke tillates å bruke 

mer enn det som trengs for å påminne lytteren om det bestemte musikkverkverk.  

 

Hvorvidt sitatretten er overtrådt må altså avgjøres ut fra en konkret vurdering. Hvor mange 

sekunder man har tatt fra den opprinnelige innspilling for eksempel ikke avgjørende. I Rt. 

2010 s. 366 tok Høyesterett stilling til hvorvidt en visning på NRK var vernet av sitatretten. 

Saken gjaldt et klipp av skuespiller Gørild Mauseth tatt fra spillefilmen ”Brent av Frost”. Det 

aktuelle klippet viste Mauseth naken forfra i to sekunder i en samleiescene. Den aktuelle sce-

nen ble brukt i en parodi som skulle vises på NRK. Høyesterett kom til at det i dette tilfellet 

var sitert i videre utstrekning enn det som fulgte av formålet.  

 

Sitering må videre skje i samsvar med ”god skikk” jf. åndsverkloven § 22. Kravet er en etisk 

standard og viser til et lojalitetskrav som innebærer at sitatbruken må tjene et beskyttelsesver-

dig formål.
79

 Dette innebærer at sitatretten er begrenset av formålet. En sitatbruk vil for ek-

sempel være i samsvar med god skikk dersom det er en legitim utnyttelse i forbindelse med 

frembringelse av nye verk. Bedømmelsen av hva som er ”lojal bruk” vil variere innenfor de 

ulike kategorier av verk og det finnes ingen faste grenser.
80

 For musikkverk avgjøres lojali-

tetskravet etter omstendighetene i det enkelte tilfelle med hensyn til formålet og størrelsesfor-

holdet mellom det som siteres og hele verket. Det gjelder for eksempel ingen fast regel om 

hvor mange takter av et musikkverk som kan siteres lovlig.  Hva som anses som ”god skikk” 

vil kunne endres under tid.  

 

Når det gjelder musikkbruk er det i norsk rett ikke grunnlag for å vise til sitatretten som 

hjemmel for å legge stemningsskapende musikk på i sendinger fra radio- og fjernsyn. I juri-

disk teori er det gitt uttrykk for at det ikke bør anses tillatt å bruke mer enn det som trengs for 
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å lede tankene hen på et bestemt musikkstykke, slik at stemningsopplevelsen hos publikum 

skyldes gjenkjennelseseffekten, erindringen om musikkstykket.  

 

2.3.2.1 Kan sampling anses som lovlig sitat? 

 

Sampling innebærer gjenbruk av (en del av et) opptak ved hjelp av datateknologi. Rognstad 

definerer sampling som ”ombruk av tidligere musikkopptak som ”instrument” for å lage ny 

musikk.”
81

 Lyden tas opp med tekniske innretninger kalt sampler og lengden på lydsnutten vil 

variere fra sang til sang. Lydsnutten i det nye opptaket kan så spilles på nytt, flere ganger etter 

hverandre, i et annet tempo m.v.  

 

Formålet med sitatretten, å sikre den alminnelige diskusjonsfrihet, tilsier at slik bruk av lyd-

opptaket sjelden kan hjemles i sitatretten.  Schovsbo og Rosenmeier viser til at det kan siteres 

fra et musikkverk hvis hensikten ikke er å utnytte et annet musikkverk som sådant, men alene 

dets symbolinnhold.
82

 Schovsbo og Rosenmeier mener at en eventuell krenkelse bør kreve at 

man kopierer en vesentlig del av fonogrammet.
83

 Tysk høyesterett har på sin side fastslått at 

alle former for sampling av beskyttede lydopptak er forbudt, uansett hvor små deler det er 

snakk om.
84

 I Norge har vi ingen avgjørelse på dette, og rettstilstanden må derfor anses uav-

klart.  

 

Det vil være i strid med sitatretten dersom samplingen innebærer en utnyttelse som kan sies å 

stå i økonomisk konkurranse med fonogramprodusenten. Dette er forhold som gjennomgåen-

de vil sette snevrere grenser for musikksitatene enn for sitater fra litterære verk.
85

 Lyder og 

toner har i et visst omfang egen økonomisk verdi. Det kan stilles spørsmål om det er rimelig 

at man ved gjenbruk av et opptak der kun ett akkord eller en enkelt tone spilles, må klarere 

dette med rettighetshaver, da fonogramprodusentens økonomiske interesse vanskelig kan sies 

å trues av slik bruk. Sampling har blitt svært utbredt de siste årene i forbindelse med produk-

sjon av musikkformer som elektronika og tekno samt i forbindelse med ulike ”remikser”. Det 

er ofte mer enn en tone eller ett akkord som brukes i den forbindelse og hvorvidt denne bru-

ken må anses å true fonogramprodusenters økonomiske interesser er stadig oppe for diskusjon 

uten at man har kommet til et konkret svar.  
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Sampling vil innebære en eksemplarfremstilling når opptaket legges inn i samplerens hu-

kommelse, og dette i sin tur legges inn på den nye innspillingen. Hvis en sampler en tromme-

lyd fra en sang av artisten Phil Collins vil det ikke være en krenkelse av hans opphavsrett 

fordi en trommelyd i seg selv ikke oppfyller originalitetskravet. Det kan imidlertid spørres om 

sampling kan være en krenkelse av produsentbeskyttelsen etter åndsverkloven § 45. Dersom 

utdraget i seg selv ikke er et åndsverk, for eksempel et opptak av en trommevirvel, vil rettig-

hetene til selve opptaket likevel kunne være beskyttet etter § 45. Dette innebærer med andre 

ord at man kan gjøre en ny innspilling av en helt lik trommevirvel uten å krenke noens rettig-

heter. Er det derimot snakk om gjenbruk av en allerede innspilt trommevirvel, er utgangs-

punktet at man må ha samtykke fra fonogramprodusenten som har gjort opptaket. Bare der-

som vilkårene for sitatbruk er oppfylt vil et slikt samtykke være overflødig. Huskeregelen må 

være at er det først et lovlig sitat, vil også eksemplarfremstillingen være lovlig. 

 

2.3.3 Vederlagsrett etter § 45b  

 

Etter åndsverkloven § 45b første ledd kan lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner mot 

vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved offentlig fremføring. I følge bestemmelsen 

har så vel tilvirkeren av opptaket som de utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, krav på 

vederlag jf. § 45b annet ledd. Før bestemmelsen om vederlagsrett ble tatt inn i åndsverkloven 

ble spørsmål knyttet til slike godtgjørelser regulert i Lov nr. 4 av 1956 om avgift på offentlig 

framføring av utøvende kunstneres prestasjoner (fondsloven). Loven ble etablert på en tid da 

lydopptak ble stadig mer utbredt og behovet for å gi utøvende kunstnere en viss kompensa-

sjon for sekundærfremføringer av deres prestasjoner var økende.
86

 Til forskjell fra dagens 

individuelle vederlagsrett, gikk fondslovens kollektive ordninger ut på at avgiftsmidlene ikke 

ble fordelt etter søknad.  

 

En tvangslisens har to grunnleggende kjennetegn. Det første er å avgrense eneretten på den 

betingelse at opphavsmannen får vederlag. Den andre er at vederlaget som tilkjennes skal 

være individuelt. At vederlaget er individuelt innebærer at det forutsettes å komme den opp-

havsmann, eller nærstående rettighetshaver, som får verket sitt brukt, til gode.  

 

Fonogramprodusentens vederlagsrett har sin forankring i Romakonvensjonen og følger av 

EØS-rettslige forpliktelser. Vederlagsretten reguleres  i flere EU-direktiv, deriblant WPPT art. 

15 og utleie- og utlånsdirektivet art. 8 (2). Bestemmelsen gjør unntak for de såkalte ”på fore-

spørsel-tjenester” som er underlagt eneretten etter § 45. Bernkonvensjonen art. 13(1) fastslår 

at ”…virkningen av enhver begrensning eller betingelse av denne art skal være strengt be-
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grenset… og kan ikke under noen omstendighet gjøre inngrep i opphavsmannens rett til å 

motta rimelig vederlag, som i mange av minnelig overenskomst fastsettes av den kompetente 

myndighet.” Så lenge det er snakk om bestemmelser som avgrenser eneretten, vil skrankene i 

de internasjonale konvensjoner for å avgrense eneretten, slå inn jf. tretrinnstesten i Bernkon-

vensjonens art. 9 (2) og opphavsrettsdirektivet art. 5 (5).  

 

Vederlagsretten har siden lovrevisjonen i 2005 omfattet all fremføring av lydopptak. Det in-

nebærer at tilvirkere av lyd har en vederlagsrett når deres lydopptak fremføres i en kringkas-

tingssending, en videresending av en kringkastingssending eller ved annen offentlig fremfø-

ring av opptak vernet etter Romakonvensjonen. Med annen offentlig fremføring menes for 

eksempel musikkavspilling i hoteller, butikker mv. Det var ikke før i 2001 at vederlagsretten 

ble utvidet til å gjelde annen offentlig fremføring enn kringkasting. 

 

Gramo forvalter som nevnt vederlagsordningen for musikere, artister og fonogramprodusen-

ter. På vegne av utøvende kunstnere og produsenter forvalter Gramo deres rett til vederlag 

etter åndsverkloven § 45b når innspilt musikk blir kringkastet eller fremført på annen måte. 

Vederlaget fordeles mellom alle som har medvirket på opptaket. Gramo fremmet i 2012 krav 

om at de store bilutleieselskapene skulle betale vederlag til rettighetshaverne til innspilt mu-

sikk etter § 45b fordi de leier ut bilder med innmontert radio.
87

 Saken kom opp for lagmanns-

retten som kom til at spørsmål om slik utleie skulle anses som tilgjengeliggjøring av innspilte 

lydopptak i form av ”fremføring” i lovens forstand, måtte svares benektende. Det ble vist til at 

formålet med bilutleie ikke er å gi kunden tilgang til informasjon i form av beskyttede ånds-

verk eller prestasjoner, men å tilby et transportmiddel. Slik sett står utleie av biler fjernere fra 

allmennhetens tilgang til åndsverk enn det som for eksempel var tilfellet i Rt. 1953 s. 633 

(Bedriftsmusikk) og Rt. 1964 s. 782 (Jukeboks).  

 

Det ble i saken også lagt vekt på at fremføringshandlingen av de beskyttede verk verken var 

bevisst eller villet eller utført med økonomisk fortjeneste som motiv da utleiebilene. Lag-

mannsretten uttalte at  

 

”tilrådighetsstillelsen av bilradioen fremstår uansett som svært sekundær i forhold til 

bilutleieselskapenes virksomhet – en omstendighet som også understøttes av den tek-

nologiske utviklingen, som innebærer at mange kunder har tilgang til radio via eget 

bærbart utstyr. Følgelig blir det mindre viktig for mange kunder at det tilbys radio i bi-

len.”
88

  

                                                 
87

 LB-2012-206223 
88

 LB-2012-206223  



29 

 

 

Det var altså få holdepunkter i saken for at bilutleieselskapene beriket seg på rettighetshaver-

nes bekostning. Kjernen i vederlagsplikten er nettopp å unngå slik berikelse. Avslutningsvis 

viste Lagmannsretten til at det på bakgrunn av juridisk teori kan innfortolkes et nærhetskrav 

som medfører at det er en grense for hvilken tilrådighetsstillelse som vil være en opphavs-

rettslig relevant handling.  

 

2.4 Vernetid etter § 45 annet ledd  

 

2.4.1 Fristens lengde og utgangspunkt 

 

Vernetiden er betegnelsen for tidsrommet verk og prestasjoner er beskyttet etter åndsverklo-

ven. Etter åndsverkloven § 45 annet ledd første punktum er et lydopptak vernet i 50 år etter 

utløpet av det året innspillingen fant sted. Bestemmelsen fastslår videre i sitt annet ledd tredje 

og fjerde punktum at  

 

”Dersom et lydopptak i løpet av tidsrommet nevnt i første punktum i leddet her utgis, 

varer vernet i 70 år etter utløpet av det året opptaket første gang ble utgitt. For lydopp-

tak som ikke utgis, men i samme tidsrom på annen måte offentliggjøres, varer vernet i 

70 år etter utløpet av det året opptaket første gang ble offentliggjort.”  

 

Med ”offentliggjort” siktes det til at opptaket med opphavsmannens samtykke er gjort til-

gjengelig for allmennheten jf. åndsverkloven § 8 første ledd. 

 

At en fonogramprodusents rettigheter er begrenset i tid gjør at vernetiden kan omtales som en 

avgrensning i eneretten. En fonogramprodusent vil beholde eneretten sin til eksemplarfrem-

stilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten  av sitt lydopptak så lenge vernetiden ikke er 

utløpt.  

 

Det kan spørres om vernetiden skal beregnes fra og med opptak er tatt eller om den skal be-

regnes fra det tidspunktet opptaket er bearbeidet/masteren er ferdig. For fonogramprodusenten 

oppnås eneretten i utgangspunktet fra det øyeblikket noen trykker på record-knappen og star-

ter opptaket. Slik sett kan det sammenlignes med en fotograf som oppnår vern idet han tar et 

bilde. Beregningen av fristen starter først 1. januar året etter at innspillingen fant sted.  

 

Vernetidsdirektivet har lenge operert med ulike utgangspunkt for beregningen av vernetiden. 

Disse ble nylig tatt inn i den norske lovteksten ved gjennomføringen av endringer i EUs ver-
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netidsdirektiv.
89

 Bakgrunnen for endringen var at man ønsket en overenstemmelse med direk-

tivet. Departementet uttalte i denne sammenheng  

 

”Som før vil vernet etter bestemmelsen vare i 50 år etter utløpet av det år innspillingen 

fant sted. Hvis lydopptaket utgis i løpet av denne perioden, vil vernetiden vare ytterli-

gere 70 år fra utløpet av det året utgivelsen skjedde. Dersom utgivelse ikke foretas i 

denne perioden, men lydopptaket i stedet på annen måte offentliggjøres i samme peri-

ode, vil vernetiden vare ytterligere 70 år fra utløpet av det året offentliggjøringen 

skjedde.”
90

  

 

Bestemmelsen innebærer at vernetiden alltid skal regnes fra første utgivelse dersom dette 

skjer innen 50 år etter utløpet av det år innspillingen fant sted. 

 

Utgangspunktet for beregningen av vernetiden er svært ulik for opphavsmenn av åndsverk og 

nærstående rettighetshavere. Beregningen av vernetiden for opphavsmenn begynner ikke å 

løpe før etter utløpet av det år opphavsmannen dør, mens det for tilvirkere av lydopptak og 

andre nærstående rettighetshavere begynner å løpe fra utløpet av det år innspillingen eller 

utgivelsen finner sted. En tekstforfatter eller en komponist vil være vernet i hele sin levetid og 

i 70 år regnet fra utløpet av det året han døde. Tekstforfatteren og komponisten vernes, som 

andre opphavsmenn, for sine ideelle rettigheter. Med ideelle rettigheter siktes det til rettighe-

ter som ikke er av økonomisk karakter, for eksempel navngivelsesplikten og respektretten jf. 

åndsverkloven § 3. Da rettighetene er av en ikke-økonomisk karakter er det særlig viktig at 

disse vernes i opphavsmannens levetid. At vernet i tillegg varer i 70 år etter hans død er blant 

annet av hensyn til vedkommendes arvinger.  

 

En fonogramprodusent vil ha et annet utgangspunkt for beregningen av sin vernetid. For 

fonogramprodusenten er det de økonomiske interessene som står sentralt jf. at produsentver-

net er et slags ”investeringsvern”. Beregningen av vernetiden for en fonogramprodusent star-

ter i utgangspunktet idet innspillingen har funnet sted jf. åndsverkloven § 45 første ledd første 

punktum. Dersom lydopptaket tas i 2014 og fonogramprodusenten unnlater å offentliggjø-

re/utgi det, vil vernetiden vare frem til 1.1.2065. Blir lydopptaket derimot offentliggjort/utgitt 

i løpet av denne 50-års perioden begynner fristen å løpe på nytt og vil da vare i 70 år fra dette 

tidspunktet. Skjer offentliggjøringen/utgivelsen av det samme verket for eksempel i 2032 vil 

ikke vernet opphøre før 1.1.2103.  
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2.4.2 Internasjonale forbehold 

 

Som nevnt under punkt 1.2 setter EU-direktivene og de internasjonale konvensjoner Norge 

har ratifisert rammer for anvendelsen av norske lovbestemmelser og tolkningen av disse. Hva 

angår vernetiden gis det flere forbehold på internasjonalt nivå. Jeg vil her ta for meg de mest 

sentrale.  

 

Bernkonvensjonens prinsipp om nasjonal behandling/formell gjensidighet innebærer at norske 

verk i et fremmed land skal få samme beskyttelse som dette landet gir sine egne opphavs-

menns verk. Prinsippet er, som nevnt ovenfor, også hjemlet i EØS-avtalens art. 4. I et verne-

tidsperspektiv innebærer ideen om nasjonal behandling at EØS-borgere skal gis det samme 

vern som vedkommende land ville gitt sine egne borgere. Dette har vært utgangspunktet i 

norsk rett siden Phil Collins-saken
91

 ble gitt anvendelse som følge av ikrafttredelsen av EØS-

avtalen i 1994.  

 

Phil Collins-dommen gjaldt artisten Phil Collins som hadde gitt en konsert i USA. Uten Col-

lins sitt samtykke ble det gjort opptak av konserten. Eksemplarer av opptaket ble spredt i 

Tyskland under tittelen ”Live and Alive” og Collins gikk til sak mot distributøren. Det ble fra 

motpartens side anført at saken ikke falt inn under Romakonvensjonens anvendelsesområde 

da opptakene ble gjort i USA og at Phil Collins var engelsk statsborger, ikke tysk, og dermed 

ikke hadde rett til beskyttelse etter tysk rett. EU-domstolen uttalte at Tyskland, som blant an-

net har ratifisert Romakonvensjonen, er pliktig å gi tilsvarende beskyttelse til borgere av 

andre EU-stater som sine egne. Dette innebar at dersom den tyske loven ga tyske utøvende 

kunstnere vern uavhengig av hvor fremføringen fant sted, ville det i følge Domstolen være i 

strid med Romatraktaten ikke å gi Phil Collins samme vern i Tyskland som en tysk borger 

ville hatt.
 92

  

 

Dommen førte til at ikke-diskrimineringsregelen i EF art. 12 jf. EØS art. 4 fikk anvendelse 

også på opphavsrettens område. Regelen innebærer en plikt til nasjonal behandling for borge-

re fra andre EØS-stater (kravet om nasjonal behandling stammer opprinnelig fra Bernkonven-

sjonen). Dommen medførte en forpliktelse til å gi 70 års vern for alle verk av opphavsmenn 

fra EØS-land, da Tyskland allerede opererte med en slik vernetid. Ettersom regelen i EF art. 

12 er umiddelbart anvendelig i EFs medlemsstater måtte det bety at alle verk av EØS-borgere 

hadde vern i Tyskland i 70 år etter opphavsmannens død per 1. juli 1995. Dette utløste en 

plikt for alle EØS-statene etter Direktiv av 93/98/EØF om harmonisering av vernetiden for 
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opphavsrett og visse nærstående rettigheter, vernetidsdirektivet, art. 10 (2) til å gi tilsvarende 

vernetid for slike verk.
93

  

 

Phil Collins-dommen førte blant annet til en omfattende ”gjenoppliving” av rettigheter med 

utgangspunkt i prinsippet i vernetidsdirektivet art. 10 (2) om at vern i ett land per 1.juli 1995 

skal gi vern i alle medlemsland.
94

 Tanken bak direktivet var å harmonisere vernetiden i EØS-

landene på både minimums- og maksimumsnivå. Et resultat av dette er at ingen EØS-land kan 

ha lengre vernetid enn 70 år. Når det gjelder ulike vernetider i forskjellige land bestemmer 

direktivet at enten den kortere vernetiden er generell eller bare gjelder visse kategorier av 

verk, skal det skje en avkortning av vernetiden i Norge for verk som etter hjemlandets rett har 

en kortere vernetid enn det som gjelder etter vår åndsverklov.
95

 Hovedregelen er at hjemlan-

det er det land hvor verket først ble utgitt. Vernetidsdirektivet ble gjennomført i åndsverklo-

ven ved lovendring og trådte i kraft i 1995.  

 

TRIPSs-avtalen, en frittstående avtale forhandlet frem av World Trade Organization (WTO) 

hjemler ulike opphavsrettslige bestemmelser av sentral karakter. Avtalens art. 9 pålegger 

medlemmene å overholde de materielle bestemmelsene i Bernkonvensjonens Paristekst fra 

1971. Denne plikten består for alle WTO-land, hva enten de har tiltrådt Bernkonvensjonen 

eller ikke. TRIPs-avtalens art. 4 inneholder en mestbegunstigelsesklausul, men etter art. 4 (b) 

gjelder plikten til mestbegunstigelse ikke fordeler som en medlemsstat gir utenlandske borge-

re dersom de er ”granted in accordance witht the provisions of the Berne Convention (1971) 

… authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the 

treatment accorded in another country”.
96

 Lassen skriver at dette unntak må forstås slik at 

kravet om mestbegunstigelse ikke forbyr at det gjøres gjeldende materiell gjensidighet med 

hensyn til vernetidens lengde, i samsvar med Bernkonvensjonens art. 7 (8).
97

  

 

Det følger av forskrift nr. 383 om åndsverklovens anvendelse i forhold til verk og arbeider 

med tilknytning til andre land m.v. at materiell gjensidighet med hensyn til vernetidens lengde 

er tillatt. Forskriftens § 3 understreker at ”vernet etter § 2 varer ikke ut over den vernetid som 

gjelder for vedkommende kategori verk i verkets hjemland”. Lassen forklarer at for ikke-

utgitte verk anses det Bern- eller WTO-land der opphavsmannen er hjemmehørende, som 

hjemland. For utgitte verk som er utgitt første gang i et Bern- eller WTO-land er dette landet 

hjemland. Blir verket utgitt samtidig i flere Bern- eller WTO-land – samtidig betyr her innen-
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for en 30-dagersperiode – er hjemlandet det land som har den korteste vernetiden jf. rule of 

the shorter term.
98

 Hvis et verk utgis først i Tyskland, som har vernetid på 70 år, og så tre uker 

senere utgis i Canada, der vernetiden er 50 år, er Canada verkets hjemland, og vernetiden i 

Norge 50 år. 
99

  

 

3 Hvem er rettighetshaver etter § 45?  

 

3.1 Fysiske og juridiske personer 

 

Åndsverkloven § 45 fastslår at ”En tilvirker av lydopptak... har, innen de grenser som følger 

av denne lov, enerett til å råde over opptaket…” Som det er blitt redegjort for ovenfor er det 

den som forestår produksjonen økonomisk som er å regne som tilvirker av et lydopptak. Til 

tross for definisjonen er det ikke alltid like lett å fastsette hvem som er å anse som tilvirker 

(fonogramprodusent). I Bergen tingsretts dom av 6. mars 2013 ble det blant annet vurdert om 

hvem som var tilvirker til lydsporet/sangen ”Lift”. Saksøker hevdet at hans selskap var tilvir-

ker ettersom det eide noe av utstyret som ble brukt, og leide lokalet som ble brukt, da innspil-

lingen fant sted. Retten kom til at saksøkers selskap uansett allerede hadde inngått en avtale 

med et annet plateselskap om utgivelsen, og fått forskuddsbetalt, slik at det måtte være dette 

selskapet som finansierte lydopptaket – og dermed var tilvirker.  

 

Etter åndsverkloven § 1 kan bare er fysiske personer være opphavsmenn jf. ”den som skaper 

et åndsverk”. WPPT, WIPO Performances and Phonograms Treaty art. 2 d) viser til både fy-

siske personer og ”the legal entity”. Dette innebærer at både fysiske og juridiske personer kan 

være ”tilvirker” av lydopptak etter § 45. Med ”juridisk person” siktes det som regel, i dette 

henseende, til plateselskaper.  

 

3.2 Om begrepene ”tilvirker” og ”produsent” 

 

Med ”tilvirker” menes den som forestår produksjonen av selve opptaket. Med forestår siktes 

det først og fremst til tilrettelegging og bæring av omkostninger med produksjonen av oppta-

kene.
100

 I  Romakonvensjonen art. 3 er ”producer of phonogram” definert som ”the person, or 

legal entity, which first fixes the sound.” Produsent må ikke forveksles med distributør eller 

selskap som utgir innspillingen på lisens.  
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Begrepene ”tilvirker” og ”produsent” blir brukt om hverandre i loven, forarbeider, internasjo-

nale rettskilder osv. Åndsverkloven og forarbeidene holder seg til det tradisjonelle tilvirker-

begrepet. Norsk Artistforbund har uttalt at kan det føre til misforståelser at begrepet tilvirker 

fortsatt blir anvendt og har foreslått at Departementet i samråd med produsentenes organisa-

sjoner finner en mer passende betegnelse.
101

  

 

Artistorganisasjonen GramArt har på sin side uttalt at produsent-begrepet i denne sammen-

heng vil føre til misforståelser. I sitt høringsnotat viste organisasjonen blant annet til at produ-

sent-begrepet i musikkbransjen benyttes om svært forskjellige roller. Begrepet benyttes på alt 

fra tilvirkere, studioprodusenter – produsenter som ofte er leid inn og betalt av tilvirker for å 

bidra i innspillingsprosessen – som ikke har tilvirkerrettigheter, samt om komponister og ut-

øvere som lager musikk på elektroniske instrumenter.
102

 Hvorvidt sistnevnte gruppe vil a til-

virkerrettigheter må avgjøres konkret i den enkelte sak.  

 

3.3 Rollebytte i platebransjen  

 

Det har skjedd en tydelig forskyvning i rollene innad i musikkbransjen de siste tiårene både 

nasjonalt og internasjonalt. Der det før var vanlig at utøvende kunstner nesten ikke hadde ret-

tigheter til sin fremføring. Fonogramprodusenter derimot, var de sterkeste aktørene i bransjen 

med en rekke tekstforfattere til sin disposisjon. Særlig eksempler fra USA rundt 1940, men 

også i tiårene som fulgte, viser at de fleste artistene ikke skrev sine egne tekster, og at de som 

skrev dem, tekstforfatterne, var underlagt mektige produsenter. Det var ofte produsentene som 

bestemte hvilken artist som skulle få lov til å spille inn en bestemt sang.
103

 I dag karakterise-

res noen musikkprodusenter som mer kreative, ”creative publishers”, i den forstand at de spil-

ler en mer aktiv rolle i den kunstneriske delen av et opptak contra det å kun forestå en produk-

sjon rent økonomisk.  

 

Tekstforfattere er i dag i liten, eller ingen grad,  underlagt musikkprodusenter, slik de var før. 

De fleste tekstforfattere i dag sitter på sine egne sangtekster og beholder dermed eneretten til 

dem til de eventuelt velger å lisensiere retten til å bruke teksten til en musikkprodusent eller 

en artist. Etter hvert har det også blitt stadig mer utbredt at artister, de utøvende kunstnere i 

lovens forstand, selv skriver sine egne sanger. Det vil da skje en overdragelse av rettigheter 

fra en aktør til en annen i forkant av et lydopptak. Slike overdragelse, f.eks. fra utøvende 

kunster til produsent, er nødvendig for at en plate skal kunne utgis. Så snart fonogramprodu-

senten og utøver er enige om vilkårene for overdragelsen av utøverens rettigheter, kan mu-
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sikkverket utgis og eneretten til utgivelse ligger da hos fonogramprodusenten i 70 år jf. ånds-

verkloven § 45.  

 

Den største endringen som har skjedd på området de siste tiårene er imidlertid at artister har 

trådt inn i rollen som tilvirker. Det er utallige eksempler på artister som har opprettet egne 

produsentselskaper både nasjonalt og internasjonalt for selv å finansiere sine innspillinger. 

Tendensen skyldes hovedsakelig artistenes ønske om å kontrollere masterrettighetene selv, at 

det stadig blir billigere å lage gode lydopptak selv og at det er lettere å gjøre denne tilgjenge-

lig for allmennheten gjennom musikkstreamingtjenester som Spotify og sosiale medier gene-

relt. For plateselskapene betyr det at de gjennom lisensavtaler med artistene reduserer sin 

egen risiko, herunder lavere kostnader.
104

 

 

4 Utvidelse av rettigheter  

 

4.1 Bakgrunn  

 

Åndsverkloven har vært preget av endringer både før og etter ikrafttredelsen av EØS i 1994. 

Endringene før ikrafttredelsen kom i første omgang som et svar på den teknologiske utvik-

lingen i samfunnet, men også som en følge av større fokus på rettighetshaverens interesser. 

Det er i årenes løp for eksempel blitt satt mer fokus på det forhold at folk lever lenger og at 

rettighetshavere skal kunne bære frukter av sine verk i hele sin levetid. For fonogramprodu-

sentenes del viser jeg til det som er sagt ovenfor om fonogramprodusentene som rettighetsha-

vergruppe og deres stadig økende innflytelse over lovgivningen. Etter ikrafttredelsen av EØS-

avtalen ble det foretatt en rekke endringer og utvidelser i åndsverkloven. Ved EØS-avtalen ble 

vi blant annet forpliktet til å gjennomføre reglene i EUs direktiv om vernetid for åndsverk og 

nærstående rettigheter, rådsdirektiv 93/98/EØF.  

 

Jeg vil nedenfor ta for meg noen eksempler på endringer og utvidelser i fonogramprodusen-

ters rettigheter. Jeg vil særlig fokusere på utvidelsen av fonogramprodusenters vernetid siden 

åndsverklovens ikrafttredelse i 1961.  

 

4.2 Utvidelse av eneretten 

 

Som allerede redegjort for har fonogramprodusenter hatt vern for sine verk siden midten av 

1900-tallet. Eneretten har ikke stått uendret siden ikrafttredelsen av åndsverkloven i 1961, 

men har vært igjennom en rekke forandringer i forbindelse med ulike lovendringer. Jeg vil 
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kun ta for meg to utvidelser, den som gjaldt fonogramprodusenters enerett til midlertidige 

eksemplarfremstilling og begrensningen i adgangen til kopiering til privat bruk, begge innført 

ved lovendring i 2005.  

 

Ved lovendring 17. juni 2005 ble eneretten i åndsverkloven § 2 utvidet til å omfatte også ret-

ten til å fremstille midlertidige eksemplar. Endringen er en følge av regelen i opphavsrettsdi-

rektivet art. 2 som fastslår at medlemsstatene skal innføre en enerett til å tillate eller forby 

direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent reproduksjon på en hvilken som helst måte 

eller i hvilken som helst form. Rognstad skriver i sin lærebok at ”med henvisningen til midler-

tidig reproduksjon siktes det i første rekke til de midlertidige lagringer som skjer ved behand-

lingen av åndsverk i datamaskiner…”
105

 Årsaken til at midlertidige eksemplarfremstillinger er 

tatt inn i både nasjonale og internasjonale bestemmelser er først og fremst den teknologiske 

utvikling som har skjedd de siste tiår. Midlertidige lagringer må nå, i følge forarbeidene, anses 

omfattet av eksemplarfremstillingsbegrepet, uansett varighet og selvstendighet.
106 

 

Ved samme lovendring ble § 12 tilført et nytt fjerde ledd. Bestemmelsen går ut på at det ikke 

er tillatt ”å fremstille eksemplar til privat bruk på grunnlag av gjengivelse av verket i strid 

med § 2”. Kravet om lovlig kopieringsgrunnlag innebærer at grunnlaget for kopieringen må 

være fremstilt eller gjort tilgjengelig for allmennheten med hjemmel i lov eller med samtykke 

fra rettighetshaver. Den nye skranken for privat bruk sikter også til kopiering på grunnlag av 

en overføring som ikke er basert på et opptak av verket.
107

 

 

Utvidelsen av § 12 kom som et tilsvar på de kopieringsmuligheter den digitale teknologi har 

medført og behovet for en klargjøring av spørsmålet om lovlig kopieringsgrunnlag.
108

 Digital 

teknologi gjør det mulig å kopiere og distribuere vernet materiale raskt, enkelt og billig til 

mange brukere.
109

 At slikt materiale ulovlig legges ut på nettet for kopiering vil være i strid 

med rettighetshavernes legitime interesser. Departementet uttalte i denne forbindelse at ”ulov-

lig fildeling bidrar til å forskyve den balanse mellom enerett og avgrensning av denne som 

ligger til grunn for bestemmelsene i åndsverkloven.”
110

 Det er altså en slik forskyvning man 

har villet unngå ved tilføyelsen av § 12 fjerde ledd.   
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Paragraf § 12 fjerde ledd fastslår videre at det ikke er lov å fremstille eksemplar på grunnlag 

av et eksemplar som har vært gjenstand for eller er resultat av en omgåelse av vernede teknis-

ke beskyttelsessystemer, med mindre slik eksemplarfremstilling er nødvendig etter § 53a tred-

je ledd annet punktum.  

 

Departementet understrekte at  

 

”…bestemmelsen om lovlig kopieringsgrunnlag vil også gjelde for den omgåelse som 

er tillatt etter § 53a, det vil si den omgåelse som er nødvendig for privat brukers tileg-

nelse av verket på relevant avspillingsutstyr. Selv om selve omgåelsen er tillatt for å 

muliggjøre avspilling, vil det altså ikke kunne fremstilles kopier på grunnlag av det 

omgåtte eksemplar, ut over den kopi som eventuelt måtte være nødvendig for å foreta 

selve avspillingen.”
111

  

 

Reservasjonen er en konsekvens  av at forbudet mot omgåelse av tekniske beskyttelsessyste-

mer ikke skal hindre avspilling på relevant avspillingsutstyr innenfor det private området. 

Tekniske beskyttelsessystemer kan omgås i den utstrekning det er nødvendig for å muliggjøre 

slik avspilling, for eksempel på CD-spiller i bil.
112

 

 

Betydningen av at kravet om lovlig kopieringsgrunnlag bare gjelder for kopiering til privat 

bruk understrekes i forarbeidene. Departementet viste til at  

 

”det at kravet for eksempel ikke gjelder midlertidig eksemplarfremstilling etter § 

11a, innebærer for eksempel at de midlertidige eksemplar som oppstår i forbindelse 

med at en privat bruker lytter til en lydfil som er lagt ut på internett, ikke vil være for-

budte  selv om lydfilen er lagt ut på nettet i strid med åndsverkloven § 2. Heller ikke 

vil selve lyttingen være forbudt, da kravet om lovlig kopieringsgrunnlag bare gjelder 

kopiering, ikke fremføring.”
113

  

 

4.3 Utvidelse av vernetiden  

 

4.3.1 Første utvidelsen – fra 25 til 50 år 
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Åndsverkloven av 1961 ga i utgangspunktet fonogramprodusenter et vern på 25 år fra opp-

takstidspunktet. Som følge av den tekniske utviklingen fikk lydopptakene en forbedret kvali-

tet som blant annet innebar at man kunne lage forbedrede gjengivelser av gamle opptak. Disse 

innspillingene fikk med sin forbedrede kvalitet en kommersiell verdi langt utover 25 år. Man 

innså etter hvert behovet for å tilpasse opphavsrettslovgivningen til den teknologiske utvikling 

og samfunnsutviklingen for øvrig.
114

 På midten av 1980-tallet ble det fokusert på de nye og 

forbedrede teknikker for lydopptak og hvordan disse utvidet mulighetene til å frembringe og 

utnytte åndsverk og prestasjoner. Departementet foreslo i 1987 en forlenget vernetid for fono-

gramprodusenter fra 25 til 50 år.  

 

De fleste som leverte høringsuttalelser var positive til utvidelsen. Fono, interesseorganisasjo-

nen for uavhengige norske plateselskaper, viste blant annet til en økt interesse for eldre opp-

tak, at kostbare innspillinger kan trenger mer enn 25 år på inntjening av utgifter og at det også 

i internasjonal rett er en klar tendens med å gi mer enn 25 års vernetid for produsenter.
115

 Ut-

valget, på sin side, var imot en utvidet vernetid. En av årsakene til Utvalgets negative hold-

ning var, som de uttalte, at ”behovet for det lovfestede produsentvern kan ikke anses like 

sterkt som for beskyttelse av de utøvende kunstnere…”
116

  

 

Til tross for Utvalgets syn ble vernetiden ved endringslov 23. desember 1988 nr. 101 utvidet 

til 50 år fra opptakstidspunktet både for utøvende kunstnere og fonogramprodusenter. Lov-

endringen inneholdt også en overgangsbestemmelse som medførte at de arbeider som pr. 

1.januar 1989 var falt i det fri etter de eldre bestemmelsene, ikke skulle nyte det utvidede ver-

net. Departementet uttalte at  

 

”Man vil få en mykere overgang uten den umiddelbare, større økonomiske effekt ved 

at alle innspillinger mellom 25 og 50 år plutselig faller inn under vernet. Det blir også 

mindre praktiske problemer og mindre behov for særregler i forhold til den som har 

investert med sikte på produksjon av innspillinger som var falt i det fri m.m.”
117

  

 

Danmark og Sverige innførte et utvidet produsentvern i henholdsvis 1985 og 1986 og det ble 

fra Norges side lagt betydelig vekt på prinsippet om nordisk rettsenhet ved utvidelsen av ver-

netiden.  
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4.3.2 Ny utvidelse av vernetiden – fra 50 til 70 år 

 

Som en følge av innlemmelsen av EØS-avtalen i norsk rett i 1994 må eventuelle endringer i 

direktivene føre til endringer i åndsverkloven. Vernetidsdirektivet har spilt en viktig rolle si-

den sin vedtagelse i 1993. Av forarbeidene følger det at ”ulikheter i de nasjonale lovgivninger 

vedrørende vernetiden for opphavsrett og nærstående rettigheter kan hindre fritt varebytte, 

adgangen til å yte tjenester og føre til en vridning av konkurransen på det felles marked.
118

 

Tanken bak direktivet var, som nevnt under punkt 1.2, å harmonisere vernetiden i EØS-

landene på minimums- og maksimumsnivå nettopp for å motarbeide eventuelle konsekvenser 

av ulike vernetider.  

 

En kodifisert versjon av vernetidsdirektivet ble 12. desember 2006 vedtatt ved Europaparla-

mentets- og rådsdirektiv 2006/116/EF. Direktivet er en kodifisert utgave av direktiv 93/98/EF 

fra 1993 og senere endringer av dette. I 2011 gjennomgikk Direktivet på ny endringer av Eu-

ropaparlamentets- og rådsdirektiv 2011/77/EU. I Norge ble vernetiden forlenget som et resul-

tat av denne vedtagelsen. Endringene medførte blant annet ”…en forlenget vernetid for rettig-

hetene til utøvende kunstnere og produsenter (tilvirkere) av lydopptak, og innebærer at verne-

tiden for slike lydopptak utvides fra 50 til 70 år, regnet fra utløpet av det året opptaket første 

gang ble utgitt eller offentliggjort.”
119

  

 

Endringen av vernetiden omfatter bare lydopptak som er publisert (utgitt) eller tilgjengelig-

gjort (offentliggjort). Lydopptaket må ha blitt utgitt eller offentliggjort isolert, det vil si som 

opptak av kun lyd. Dette tresporede system, innspilling, utgivelse og offentliggjøring, er tatt 

fra vernetidsdirektivet art. 3 (2) jf. opphavsrettsdirektivet art. 11 (2). Det fremgår av forarbei-

dene om gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv at ”dersom det ikke er foretatt 

slik utgivelse i dette tidsrommet, men lydopptaket i samme tidsrom er offentliggjort, skal 

tidspunktet for offentliggjøringen danne utgangspunktet for beregningen.”
120

 Selv om et lyd-

spor til en audiovisuell produksjon tas opp separat og dermed kan anvendes for seg selv, vil 

ikke lydopptaket omfattes med mindre opptaket utgis eller offentliggjøres som rent lydopp-

tak.
121

 

 

Av fortalen til direktiv 2011/77/EU punkt 4 fremgår det at vernenivået bør stå i forhold til den 

anerkjente samfunnsmessige betydningen av de kreative og kunstneriske bidragene fra ut-

øvende kunstnere. I punkt 5 i fortalen står det videre at utøvende kunstnere, herunder tilvirke-
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re, som regel er unge når de innleder sine karrierer. Dette medfører at den gjeldende verneti-

den på 50 år ikke beskytter opptakene under hele tilvirkerens levetid. Særlig utøvende kunst-

nere vil i mange tilfeller ikke kunne påberope seg noen rett til å hindre eller begrense eventu-

ell uønsket bruk av sine fremføringer som måtte finne sted i løpet av deres levetid. Et viktig 

incentiv til utvidelsen kan med andre ord sies å ha vært at inntektene fra eneretten bør tilfalle 

rettighetshaveren i det minste i deres levetid.  

 

En av hovedbegrunnelsene for direktivendringen var å bedre vilkårene for de involverte i 

kommersielle musikkinnspillinger. Dette betyr imidlertid ikke at direktivet er begrenset til 

denne type opptak. Alle typer lydopptak omfattes av bestemmelsen. Departementet under-

strekte i sitt høringsnotat at dette betyr at ikke bare musikkverk er omfattet, men også andre 

typer lydopptak, for eksempel lydbøker og kringkasternes radioproduksjoner.
122

 

 

Det utvidede produsentvernet gjør seg etter direktivet gjeldende dersom lydopptaket innen 50 

år etter innspillingen blir utgitt eller offentliggjort. Dersom det ikke er foretatt slik utgivelse i 

dette tidsrommet, men lydopptaket i samme tidsrom er offentliggjort, skal tidspunktet for of-

fentliggjøringen danne utgangspunktet for beregningen. Vernetiden vil regnes fra utløpet av 

det året utgivelsen etter offentliggjøringen skjedde jf. vernetidsdirektivet art. 8.
123

  

 

Begrunnelsen for utvidelse av vernetiden for produsenter ligger først og fremst i de fallende 

inntekter musikkindustrien har opplevd siden århundreskiftet. EU-Kommisjonen uttalte i 2008 

at  

”De største udfordringer for fonogramproducerterne ligger i det faktum, at cd-

markederne er ved at forsvinde, og de faldende intægter herfra kan ikke i tilstrækkelig 

grad opvejes af indtægterne fra online-salg. Sistnævnte forhold skyldes… piratkopie-

ring.”
124

  

 

Kommisjonen uttalte videre at de fallende inntekter medfører at musikkindustrien i mindre 

grad har mulighet til å investere i nye talenter og dermed bidra til utviklingen av nye kunstne-

riske musikkverk. Forslaget om en forlenget vernetid ville, i følge Kommisjonen, bøte på det-

te ved at inntektene øker og dermed gir en bedre spredning av risikoen ved investering i nye 

prosjekter.
125
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En annen årsak til utvidelsen av vernetiden er at det sikrer produksjon av nytt innhold. Digi-

tutvalget uttalte i NOU 2013: 2 at ”…sterke rettigheter sikrer eksisterende innhold, og der-

igjennom stimulerer produksjonen av nytt innhold.”
126

 Dersom fonogramprodusenten vet at 

hans økonomiske og ideelle rettigheter beskyttes, vil dette også være et insentiv til å skape 

musikk.  

 

4.4 Utfordringer ved utvidelsen av vernetiden  

 

4.4.1 ”Use it or lose it”-regel  

 

Hevingsregelen, den såkalte ”use it or lose it”-regelen er i hjemlet i åndsverkloven § 42a fjer-

de ledd. Bestemmelsen fastslår at ”hvis en avtale heves etter denne bestemmelse, opphører 

tilvirkerens rettigheter etter § 45 og § 45b til lydopptaket som avtalen gjelder.” Avtalen det 

refereres til er en platekontrakt mellom fonogramprodusenten og en utøvende kunstner. Det er 

i dette henseende vanlig å skille mellom innspillings- og en lisensavtaler. En innspillingsavta-

le innebærer at fonogramprodusenten betaler innspillingen og erverver alle rettigheter til inn-

spillingen i 50 år regnet fra utløpet av utgivelsesåret.
127

  

 

Vernetidsdirektivet art. 3 nr. 2 oppstiller flere vilkår for at utøvende kunstner skal kunne heve 

en overdragelsesavtale med en produsent. For det første gjelder bestemmelsen kun i de tilfel-

ler der den utøvende kunstneren har overført eller overdratt sin rett til et lydopptak. For det 

andre gjelder hevingsregelen bare regler som er eldre enn 50 år. Med dette mener at opptaket 

må være publisert (utgitt) for mer enn 50 år siden eller, dersom publiseringen ikke har funnet 

sted, at opptaket skal ha blitt  tilgjengeliggjort for allmennheten (offentliggjort) for mer enn 

50 år siden.  

 

Dersom disse to vilkår er oppfylt kan en overdragelsesavtale heves hvis produsenten 1) ikke 

tilbyr  et tilstrekkelig antall fysiske eksemplarer av opptaket for salg eller 2) ikke gjør det til-

gjengelig for allmennheten, enten ved trå eller trådløst, på en slik måte at allmennheten selv 

kan velge tid og sted for tilgang til opptaket (på forespørsel). De to vilkårene som direktivet 

oppstiller i fortalen punkt 8, skal ifølge EU-Kommisjonen, forstås som kumulative betingel-

ser. 

 

Et resultat av den den forlengede vernetiden er at det også i direktivet er gitt nye bestemmel-

ser med formål om å gi utøvende kunstnere større adgang til å få del av de inntektene som 
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forlengelsen medfører. De økte inntektsmuligheter forutsetter at eventuelle overdratte rettig-

heter utnyttes så godt det lar seg gjøre. Vernetidsdirektivets ”use it or lose it”-regel i art. 3 nr. 

2, gir utøvende kunstnere rett til å si opp avtale med en fonogramprodusent dersom vedkom-

mende ikke utnytter lydopptaket. Regelen skal hindre at produsenten legger ”en død hånd” på 

opptaket. ”En død hånd” vil innebære en manglende utnyttelse av et overdratt opptak vil være 

til skade for både rettighetshavernes og samfunnets interesser.  

 

Det fremgår av direktivet at dersom avtalen heves i medhold av art. 3 nr. 2, opphører produ-

sentens utvidede rett til lydopptaket etter art. 1 (2) bokstav b. Man har med dette villet unngå 

at fonogramprodusentenes rettigheter eksiterer parallelt med den utøvende kunstnerens rettig-

heter til opptaket av fremføringen. For produsentenes del innebærer hevingen at produsente-

nes egen vernetid utløper på hevingstidspunktet. Dette medfører at produsentens vernetid vil 

variere i tid og ikke kan ses på som absolutt.  

 

4.4.2 Årlig supplerende vederlag for utøvende kunstnere 

 

Vernetidsdirektivet har videre innført en regel i art. 1 (2) litra c om at utøvende kunstnere som 

har overdratt sine rettigheter til produsenten av lydopptaket mot betaling av et engangsveder-

lag, får en rett til et årlig supplerende vederlag. I åndsverkloven er bestemmelsen om supple-

rende vederlag i lovens nye § 42b. Det er bare inntekter fra overføringsavtalen med den ut-

øvende kunstneren som produsenten skal betale vederlag for. Vederlaget skal betales når lyd-

opptak som er eldre enn 50 år utnyttes. Retten til vederlag løper fra hvert hele år etter det fem-

tiende året og består frem til vernetidens utløp. Det supplerende vederlaget er forbeholdt pe-

rioden som tilsvarer utvidelsen av vernetiden. Utøvende kunstnere skal utelukkende motta 

supplerende vederlag for slik utnyttelse som produsenten ellers ville fått.  

 

I følge bestemmelsen skal retten til å motta supplerende vederlag forvaltes kollektivt av ret-

tighetshaverorganisasjoner som må representere en vesentlig del av utøvende kunstnere på 

området. Direktivet regulerer ikke hvordan denne forvaltningen skal utformes. Etter direkti-

vets fortale punkt 10 skal reglene sikre at utøvende kunstnere som har overført eller overdratt 

sine eneretter til fonogramprodusenter faktisk nyter godt av forlenget vernetid. 

 

Størrelsen på det supplerende vederlaget skal ifølge direktivet tilsvare 20 prosent av inntekte-

ne produsenten har hatt fra enerett til spredning, reproduksjon og tilgjengeliggjøring av lyd-

opptaket året før vederlaget skal utbetales.
128

 Med inntekt menes produsentens inntekter før 

kostander trekkes fra og ved beregningen skal det ikke tas hensyn til inntekter produsenten 
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har fått for utleie av fonogrammer og vederlag for kringkasting og offentlig fremføring jf. 

vernetidsdirektivets fortale pkt. 13. Dersom produsenten ikke har inntekter fra lydopptaket, 

for eksempel der opptaket ikke utnyttes kommersielt, har den utøvende kunstneren ikke krav 

på supplerende vederlag. Vederlaget skal beregnes for hvert enkelt lydopptak og baseres på 

utnyttelsen av kun dette opptaket. Etter fortalens punkt 12 skal vederlaget forbeholdes de ut-

øvende kunstnerne som har deltatt i dette opptaket.  

 

Et slikt årlig supplerende vederlag vil kunne bli en ulempe for svakerestilte produsenter og 

mindre plateselskaper med begrenset kapital. Etter vernetidsdirektivets fortale åpnes det for at 

medlemsstatene kan bestemme at små produsentselskaper (mikroforetak) skal unntas fra plik-

ten til å betale supplerende vederlag. Fortalen fastslår i punkt 12 at ”… For at undgå, at der 

pålægges en uforholdsmæssig byrde ved indsamlingen og forvaltningen af disse indtægter bør 

medlemsstaterne kunne regulere, i hvilket omfang mikrovirksomheder er forpligtet til at bi-

drage, når sådanne betalinger ville forekomme urimelige i forhold til omkostningerne ved 

indsamling og forvaltning af sådanne indtægter.” 

 

4.4.3 Overgangsordninger  

 

Den utvidede vernetiden gjelder bare for tilvirkeres rettigheter til lydopptak som var vernet 1. 

november 2013 og for lydopptak som er innspilt etter denne dato. Innspillinger som er gjort i 

1963 og tidligere vil forbli fri og det vil dermed ikke finne sted noe gjenoppliving av rettighe-

tene til lydopptak som er utløpt før denne dato.
129

  Av forarbeidene følger det at det vil skje en 

gjenoppliving av rettigheter for lydopptak som har falt i det fri i perioden fra 1.november og 

frem til lovens ikrafttredelse.
130

 Bakgrunnen for at overgangsbestemmelsene hadde 1. novem-

ber 2013 som skjæringstidspunkt, er at dette var fristen EU-landene har til å gjennomføre di-

rektivet.  

 

5 Avsluttende bemerkninger  

 

Åndsverkloven har vært gjennom mange endringer siden den ble vedtatt i 1961. Fonogram-

produsenten oppnådde vern for sine lydopptak av fremføring av musikkverk i samme år, og 

vernet har siden blitt styrket flere ganger, og da særlig vernetiden. 

 

Eneretten til tilgjengeliggjøring for allmenheten av lydopptak ble i 2005 utvidet til å også 

gjelde tilgjengeliggjøring ved  offentlig fremføring. Frem til da hadde fonogramprodusenter 
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bare hatt en rett til å gjøre opptak av prestasjoner tilgjengelige for allmenheten ved spredning 

av fysiske eksemplarer.  

 

Når det gjelder vernetiden var den opprinnelig 25 år. I 1988 ble den utvidet til 50 år hovedsa-

kelig på bakgrunn av de nye og forbedrede teknikker for lydopptak og utvidelsen av mulighe-

ter til å frembringe og utnytte åndsverk og prestasjoner. Man innså etter hvert, som nevnt 

ovenfor, behovet for å tilpasse opphavsrettslovgivningen til den teknologiske utvikling og 

samfunnsutviklingen for øvrig.  

 

Ved gjennomføringen av EUs direktiv om endringer i vernetidsdirektivet artikkel 1.2 bokstav 

b), ble vernetiden for fonogramprodusenter i åndsverkloven § 45 utvidet fra 50 til 70 år. Uten-

fra kan det virke som fonogramprodusentene langt på vei har blitt gratispassasjerer på utvidel-

sen av vernetiden for musikere og sangere (de utøvende kunstnere). Den mest legitime be-

grunnelsen for endringene i vernetiden for aktørene i musikkbransjen, synes nemlig å være 

knyttet til musikerne og sangernes levetid. Som det ble angitt i departementets høringsnotat av 

2008 var formålet bak endringene i vernetidsdirektivet: 

 

”…bl.a. å sørge for bedre vilkår for de utøvende kunstnere som er musikere og sange-

re. I fortalen pkt. 5 vises det til at utøvende kunstnere som regel er unge når de innle-

der sine karrierer. Dette medfører at den gjeldende vernetiden på 50 år for opptak av 

fremføringer ofte ikke beskytter fremføringen under hele den utøvendes levetid. Det 

peker på at en del utøvende kunstnere derfor opplever et inntektstap mot slutten av de-

res levetid. Dessuten kan utøvende kunstnere i mange tilfeller ikke påberope seg noen 

rett til å hindre eller begrense eventuell ønsket bruk av deres fremføringer som måtte 

finne sted i løpet av deres levetid. I fortalen pkt. 4  fremgår det at den anerkjente sam-

funnsmessige betydningen av de kreative bidragene fra utøvende kunstnere bør gjen-

speiles i et vernenivå som anerkjenner deres kreative og kunstneriske bidrag. Videre 

heter det i fortalen pkt. 6 at inntektene fra eneretten bør tilfalle utøvende kunstnere i 

det minste i deres levetid. Etter fortalen pkt. 7 bør derfor vernetiden for opptak av 

fremføringer og for fonogrammer forlenges til 70 år etter den relevante hendelsen.”
131

 

 

At vernetiden har blitt 70 år er med andre ord knyttet til levetiden for utøvende kunstnere. 

Fonogramprodusenter er gitt tilsvarende vernetid, selv om de i det vesentlige vil være foretak, 

juridiske personer, hvis levetid har en tendens til å synke.  

 

                                                 
131

 Høringsnotat (2008) s. 8-9 



45 

 

I direktivforslaget fra 2008 er begrunnelsen for utvidelse av vernetiden til fonogramprodusen-

ten kun forklart med at musikkindustrien har opplevde fallende inntekter og derfor i mindre 

grad har mulighet til å investere i nye talenter og dermed bidra til utviklingen av nye kunstne-

riske musikkverk. I følge forslaget ville en forlenget vernetid bøte på dette, ved at inntektene 

øker og dermed gir en bedre spredning av risikoen ved investering i nye prosjekter.
132

 Det 

virker etter min mening som en noe kunstig forklaring, ettersom et foretak først etter 50 år 

(den gamle vernetiden), vil kunne nyte godt av merinntektene knyttet til utvidelsen av verne-

tiden. De færreste av lydopptak som ble utgitt for over 50 år siden, vil bidra til en betydelig 

inntektsstrøm for fonogramprodusenter fremover – og det er vel også de færreste fonogram-

produsentene som eksisterer så lenge.  

 

At utvidelsen av vernetiden for fonogramprodusentene kom nå, synes likevel ikke å være helt 

tilfeldig, ettersom det nå faktisk er flere store utgivelser, som fortsatt er betydelig inntekts-

bringende for fonogramprodusentene, som er i ferd med å ”falle i det fri”, ettersom vernetiden 

for deres utgivelser på 50 år snart var utløpet. Eksempler er Elvis Presley, Buddy Holly og 

The Beatles. De store fonogramprodusentene ville ved vernetidens utløp tape betydelige inn-

tekter, og har tydeligvis overbevist lovgiver/EU om at dette vil føre til at de blir tvunget til å 

kutte ned på investeringen i nye prosjekter, og således redusere den sosiale og kulturelle ut-

viklingen.  

 

EU-kommisjonen har arbeidet for at det først og fremst skal være de utøvende kunstnerne 

som drar fordel av vernetidens utvidelse. Kommisjonen fremholdt eksempelvis at en ”use it or 

lose it”-regel vil innebære en fordel for den utøvende kunstner ved at vedkommende kan sikre 

seg ved å selv sørge for at hans kreative produksjon når ut til publikum der fonogramprodu-

senten velger å ikke utgi den.
133

  

 

Levetiden for de utøvende kunstnere vil følge levetiden for andre mennesker og således stadig 

bli lengre i snitt. Musikkbransjen har lenge presset på for å få EU til å forlenge vernetiden for 

utøvende kunstnere og fonogramprodusenter til 95 år. EU-kommisjonens opprinnelige for-

slag, den 16. juli 2008 gikk ut på en utvidelse til 95 år, men ble sterkt kritisert fra ulike hold. 

Resultatet i den omgangen ble en forlengelse fra 50 til 70 år, og ikke fra 50 til 95 år. Mektige 

aktører innad i musikkbransjen, og da særlig fonogramprodusentindustrien, arbeider imidler-

tid fortsatt iherdig for en ytterligere forlengelse. Hvorvidt de vil lykkes er det vanskelig å gi 

noe svar på, men det kan i dette henseende vises til hvordan press fra underholdningsindu-

strien og bransjeorganisasjoner viste seg å være effektivt da det i 1998 ledet til utvidelse av 
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vernetiden i USA. I spissen stod store rettighetsaktører som The Walt Disney Company – 

Disney – som ikke ønsket at filmer de hadde produsert skulle kunne kopieres fritt når den 

opprinnelige vernetiden utløp. Presset førte til en forlengelse av amerikansk opphavsrett gjen-

nom Copyright Term Extension Act, også kjent som Mickey Mouse Protection Act.
134

  

 

Det kan stilles spørsmålstegn ved om det forlengede vernet har ivaretatt balansen mellom all-

mennhetens rett til tilgang til musikkverk og hensynet til rettighetshaverne. Den stadige utvi-

delsen av vernetiden synes å forrykke balansen noe i rettighetshavers favør, i det levetiden 

alene ikke kan forsvare utvidelsen fra 25 til 70 år.  

 

I begrunnelsen for utvidelsen av fonogramprodusentenes vernetid synes argumentet snarere å 

være å gjenopprette balansen, ved at en forlenget vernetid gir forlenget periode med inntekter. 

Dette er ment å kompensere for det inntektstap fonogramprodusentene for tiden opplever ved 

at allmennheten stadig lettere får tilgang til musikken uten å betale for den. Den teknologiske 

utviklingen og digitaliseringen har ført til økte muligheter for misbruk, blant annet ved å åpne 

for rimelig og rask distribusjon til mange mottakere. Når dette skjer uten fonogramprodusen-

tens samtykke, kan det gi store økonomiske tap, og dette har utvilsomt spilt en rolle i utvidel-

sen av rettighetshavernes vernetid. Fra brukerhold er det imidlertid blitt rettet kritikk på det 

som oppfattes som for sterk rettighetsbeskyttelse. 

 

EU-kommisjonen vurderte det slik at en vernetidsforlengelse ikke nødvendigvis var negativ 

for konsumentene av musikken. Kommisjonen uttalte at:  

 

”…empiriske undersøgelser viser også, at prisen på lydoptagelser, for hvilke opphavs-

retten er udløbet, ikke er lavere end prisen på lydoptagelser, der stadig er omfattet af 

ophavsret. En undersøgelse… konkluderede, at der ikke er nogen systematisk forskel 

på priserne på indspilninger med henholdvis gælende og udløbet ophavsret.”
135

  

 

I Norge vil effekten også for de stedene som fremfører musikk offentlig være liten eller fra-

værende, ettersom det betales for offentlig fremføring av musikk som har falt i det fri, hvor 

inntektene går til Fondet for utøvende kunstnere. Konsekvensen av utvidelsen av vernetiden 

blir med andre ord, bare at vederlag i en lengre periode går til individuell utbetaling til rettig-

hetshaverne.
136

 

 

                                                 
134

 NOU 2013:2 s. 66 
135

 Høringsnotat (2008) s. 8 
136

 Høringsnotat (2008) s. 16 



47 

 

Basert på den forutgående tendensen, vil en videre inntektssvikt for fonogramprodusenter 

kunne legitimere ytterligere utvidelser av deres enerett. Dagens nye tilbud av lovlige alternat-

iver for streaming og nedlastning, vil imidlertid kunne styrke rettighetshavers stilling og sørge 

for en økning i deres inntektsandel. Hvis dette blir tilfellet, vil det ikke lenger være en legitim 

grunn for ytterligere utvidelse av fonogramprodusentenes enerett.  
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