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Høringsutkast, åndsverkloven m.m.
Norske BildeByråers Forening er kjent med at Kopinor har sendt inn et omfattende svar som
vel dekker det meste.
Vi ønsker å presisere:
1: Det foregår i dag en utstrakt privat kopiering av fotografers bilder, både i trykte medier og
på Internett. I særlig grad gjelder dette nå fra nettet. Med lett tilgang, økt lagringskapasitet på
mange PC'er, ADSL og programvare som stadig gjør det lettere og kopiere bilder på nettet øker dette betydelig. Bildene brukes som alt mulig fra bakgrunnsbilder på PC-skjermen til
invitasjoner, brev, gratulasjonskort, sanger, diplomer, dekorasjoner, bruk på egne
hjemmesider, mobiltelefonlogoer, videre bildebearbeiding, m.m.
Det kan se ut som lovmakerne først og fremst har tenkt på musikk og tekst som kilde for
kopiering, men fotografi er i økende grad gjenstand for dette. Millioner av fotografier ligger
ute på fotografers/bildebyråers nettsider og har aldri vært gjenstand for honorering/betaling.
(Bare en brøkdel - kanskje 1 % - av de bildene som er tilgjengelig i slike bildedatabaser er
noen gang blitt leid/betalt for.)
2: Beregning av avgift på digitale lagringsmedier vil bety et kraftig merarbeid for
næringslivet, ikke minst fordi det må gjøres fradrag for avgift som legges på slike medier.
Siden det umulig kan bli beregnes lik stykkpris eller avgiftsprosent på alle medier, vil
håndhevingen og gjennomføringen av refusjon av avgift for næringslivet bli meget
omfattende. Det vil bli langt enklere at pengene bevilges via statsbudsjettet.
3: Kildeangivelse er i dag lovbestemt, men en rekke medier og bildebrukere unnlater korrekt
kreditering. Dette bør innskjerpes sterkere. (Som forferdelig eksempel på mangelfull
kreditering står KUDs egne sider - hvor både førstesiden og ministerens førsteside med bilder
ikke er kreditert! Flere andre departementer har samme praksis…)
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