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Høringsbrev om endringer i åndsverkloven 
Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i lov 15. juni 2018 nr. 
40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). 

Hensikten med forslaget er å legge til rette for at Marrakech-traktaten og Marrakech-
direktivet kan gjennomføres i norsk rett i tråd med forutsetningene i Prop. 104 L (2016–2017) 
om ny åndsverklov. I denne proposisjonen varslet departementet at Marrakech-forpliktelsene 
ville bli gjennomført i forskrift til åndsverkloven, og det ble også foreslått en egen hjemmel i 
åndsverkloven for å kunne gi bestemmelser om dette i forskrift. Stortingskomiteen sluttet seg 
til slik gjennomføring i Innst. 258 L (2017–2018), og Stortinget vedtok hjemmelen i 
åndsverkloven § 55 fjerde ledd. 
 
Dette høringsnotatet inneholder enkelte justeringer i forskriftshjemmelen i åndsverkloven, slik 
at Marrakech-forpliktelsene kan gjennomføres i forskrift. Et forslag til detaljerte bestemmelser 
om gjennomføring av Marrakech-forpliktelsene vil departementet komme tilbake til i en egen 
høringssak.  
 
Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til andre 
berørte organer, organisasjoner eller institusjoner mv, som ikke er oppført på høringslisten. 
Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg 
om forslagene som legges fram. 
 
For å avgi høringsuttalelse, gå til www.regjeringen.no/2785195. Benytt den digitale løsningen 
for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er 
offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 
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Side 2 
 

 
Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes 
departementet innen 8. januar 2021 kl. 12:00. 
 
Høringsfristen er satt til syv uker blant annet fordi det kun forslås enkelte endringer, som 
følger av Marrakech-forpliktelsene, og noen omstruktureringer i forskriftshjemmelen som ikke 
er ment å innebære materielle endringer. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Maria Jongers 
seniorrådgiver 
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