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Høring om ny åndsverklov 

 

Vi viser til brev 17. mars 2016 om høring om ny åndsverkslov. 

 

Kulturdepartementet har foreslått noen endringer i gjeldende åndsverklov. Hovedreglene og 

prinsippene er imidlertid i all hovedsak en videreføring av gjeldende åndsverklov, og enkelte 

endringer i bestemmelsene er bl.a. begrunnet i språklige og pedagogiske hensyn. 

Kunnskapsdepartementet har følgende merknader til ny åndsverklov.  

 

Til § 2-1 

Opphavsretten verner bare det som etter sin art er å anse som litterært eller kunstnerisk ved de 

vitenskapelige verkene. Vitenskapelige funn og resultater er ikke vernet av opphavsrett. 

Kategorien "vitenskapelige verk" har dermed ingen selvstendig betydning. 

Kunnskapsdepartementet støtter dermed at "vitenskapelige verk" strykes. 

 

Verkshøydekravet er foreslått lovfestet i ny åndsverkslov § 2-1 annet ledd med ordlyden 

"uttrykk for original og individuell skapende åndsvirksomhet". Vi mener det er fornuftig at 

det ulovfestede verkshøydekravet nå lovfestes.  

 

Til § 2-4 

Gjeldende åndsverklov gir opphavsmannen vern mot endringer og tilgjengeliggjøring av 

verket for allmennheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende. 



Side 2 

 

Kulturdepartementet foreslår at vernet utvides til også å omfatte annen krenkende bruk som 

ikke innebærer endring eller tilgjengeliggjøring av verket, men korter ned og forenkler 

ordlyden i bestemmelsen. 

 

Kunnskapsdepartementet støtter denne utvidelsen, men ber Kulturdepartementet vurdere om 

lovteksten i § 2-4 bør bygges ut og konkretiseres noe på dette punktet. Blant annet er 

konkretiseringen i dagens lov om at opphavsmannen har "rett til å kreve at [endringer] enten 

ikke skjer under hans navn eller at det angis på fyldestgjørende måte at de foretatte endringer 

ikke skriver seg fra ham", foreslått strøket. Det bør vurderes om nåværende ordlyd gir 

opphavsmannen sterkere vern enn den foreslåtte endringen. 

 

Til § 4-4 

Det foreslås i § 4-4 at det gis tilgang til "fri bruk av verk til undervisningsvirksomhet". 

Kunnskapsdepartementet mener betegnelsen undervisningsvirksomhet er for snevert og 

foreslår dette endret til "undervisnings- forsknings- og formidlingsvirksomhet".  

 

Til § 5-6 

Kunnskapsdepartementet mener det er positivt at arbeidsgivers og arbeidstakers rettsstilling 

tydeliggjøres i den nye loven. Vi mener videre at det er viktig at bestemmelsen åpner for at 

arbeidsgiver og arbeidstaker har mulighet til å komme til andre løsninger dersom de finner det 

hensiktsmessig. Departementet støtter derfor lovforslaget. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ellen Smogeli (e.f.)  

fagdirektør 

 Tine Lund-Ness 

 rådgiver 
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