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UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT TIL LOV 14. DESEMBER 1956 NR. 4 OM AVGIFT PÅ 
OFFENTLIG FRAMFØRING AV UTØVENDE KUNSTNERES PRESTASJONER M.V. – 
HØRINGSUTTALELSE 
 
Vi viser til Deres brev av 30. september 2003 om utkast til endringer i forskrift til lov 14. desember 1956 nr. 4 om 
avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. 
 
Endringen som er foreslått, forstår vi som en utvidelse av avgiftsgrunnlaget. Det er fire forhold vi her ønsker å 
påpeke: 

1) Prinsipielt bør fritt tilgjengelig materiale ikke avgiftslegges. 
2) Utvidelsen vanskeliggjøre allmennheten lovlige tilgang til ikke-vernede lydopptak. 
3) Utvidelsen representer en innskrenkning av den enkelte kunstneres framtidige disposisjons- og 

distribusjonsmulighet av egne verker. Utdypning nedenfor. 
4) Avgiftsbelegging av ikke vernede lydopptak for å støtte norske kunstnere kan virke urimelig overfor 

kunstnere fra f.eks. den tredje verden, jf §1 i ”Lov om avgift på offentlig framføring av utøvende 
kunstneres prestasjoner m.v.” hvor det heter:   
Støtte kan gis til utøvende kunstner som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. 

 
Begrepet ”Open Source” kan dateres til 3. februar 1998 og filosofien bak begrepet har siden revolusjonert 
dataverden, og beriket allmennheten. Musikk og lydområdet kommer etter, og det er siden 1998 blitt utviklet en 
rekke forskjellige forslag til musikk lisenser basert på tankegangen og filosofien bak Open Source, eksempler på 
slike lisenser er ”EFF Open Audio License”, og ”The OpenMusic License”. Dagens datanett gjør det mulig for den 
enkelte kunstner selv å distribuere sin engen musikk med den lisens kunstneren måtte ønske. Dette kan gi den 
enkelte kunstner promoterings- og konkurransefortrinn. Dette er en ny utviklingstrend som vi mener ikke er 
tilstrekkelig belyst. 
 
Vi mener prinsipielt at fritt tilgjengelig materiale ikke skal avgiftbelegges, og fraråder dermed at avgiftsgrunnlaget 
utvides. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Leikny Haga Indergaard         Jens Vindvad 
avdelingsdirektør          seniorrådgiver 
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