
 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Administrasjonsavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Anny Skarstein 

22244912 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

 

 

 

Kulturdepartementet 

 

Postboks 8030 Dep 

0030 OSLO 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

14/3035 14/5212-5 09.09.2014 

 

Endringer i åndsverksloven om avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv 

(2012/28/EU) - Høring 

 

Viser tilbrev datert 1. juli i år. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har følgende kommentarer knyttet til 

viderebruk av offentlige data. 

 

Under beskrivelse av Hitteverkdirektivets Artikkel 6, om bruken av hitteverk etter direktivet, 

skriver Kulturdepartementet (KUD) at ”Hitteverk kan ikke viderebrukes eller brukes av 

institusjoner som ikke er omfattet av direktivet.” 

 

Et av unntakene KUD nevner, er tilgjengeliggjøring som er et ledd i institusjonenes kultur- og 

utdanningsformål. KMD viser til at formidling og digitalisering er to forskjellige oppgaver, 

som likevel er sterkt knyttet til hverandre, all den tid ny teknologi gir uante muligheter til å 

spre og dele innhold.  

 

I endringsdirektivet for viderebruk er virkeområdet utvidet til å omfatte deler av 

kultursektoren. KMD ber om at KUD klargjør at utforming og meningsinnholdet i 

implementeringen av artikkel 6 gjennom ny § 16d i åndsverkloven, ikke medfører et forbud 

mot viderebruk av hitteverk. Dersom en virksomhet/institusjon omfattes av bestemmelsene i 

offentleglovas bestemmelser om viderebruk, vil disse gå foran åndsverklovens generelle 

bestemmelser om bruken av hitteverk.  

 

Det innebærer at retten til å gjøre verk tilgjenglig for allmennheten etter foreslåtte § 16d, 1. 

ledd bokstav b, også medfører en rett til å tilgjengliggjøre verk på andre måter enn rene 



Side 2 

 

oppslagstjenester av enkeltverk. Virksomhetene må altså også ha en rett til å ha med hitteverk 

i samlinger eller databaser som tilgjengliggjøres med viderebruk som formål.  

 

KMD kan ikke se at foreslåtte § 16 d ellers avgrenser bruken av disse verk mot viderebruk. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anny Skarstein 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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