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UTKAST TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN OG LOV OM
AVGIFT PÅ OMSETNING AV BILLEDKUNST - HØRINGSSVAR

Vi viser til departementets høringsbrev av 28. mars 2006 angående ovennevnte forlag til
endringer i forbindelse med implementering av EU- direktiv om følgerett til fordel for
opphavsmannen til et originalkunstverk m.m (Eurapaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84
/EF). Deres referanse  2006/03113  ME/MEI obo

Departementets forslag ; Nedre  beløpsgrense  /  minstegrense på 3.000 euro

I utkastets forslag § 38c, første ledd, fastsettes retten til følgerettsvederlag ved videresalg av
originaleksemplar av kunstverk som er opphavsrettslig beskyttet (følgeretten).

Departementet foreslår at det innføres en nedre beløpsgrense (minstegrense) for når
innslagspunktet for denne såkalte  følgeretten  skal inntreffe på 3.000 euro (omlag 23.640
norske kroner). Beløpet er det høyest tillatte beløp etter direktivet. Departementet grunngir
dette med at en slik løsning vil innebære "at en større andel av de midler som blir innkrevd vil
gå til kunstnere", da administrasjonsutgiftene ved å innføre et innslagspunkt på et lavere nivå,
ikke vil være lønnsomt.

Så vidt TONO er informert om, har følgerettsordninger med minstegrenser ned mot kr 0
fungert over lang tid i Norden og Europa for øvrig, uten at dette har påvirket
forvaltningsorganisasjonenes administrasjonsomkostninger i negativ retning.

Direktivet skal implementeres i samtlige EU- og EØS-tilsluttede land. I forbindelse med
implementeringen av følgerettsdirektivet, er det i de nordiske land nå foreslått minstegrense
på 300 euro (Danmark) og 255 euro (Finland). I Sverige er det ikke fremlagt noe lovforslag,
men det benyttes i dag en minstegrense på 1.985 svenske kroner (ca. 200 euro).

Ifølge en undersøkelse som BONO har foretatt ved de største auksjonshusene i Norge i 2005,
ble over 98% av verkene omsatt gjennom Blomqvist Auksjonshall solgt for priser under en



minstegrense på 3.000 euro. Informasjonen samsvarer også med tilsvarende undersøkelse
utført med bakgrunn i omsetningstall i 2003.

Nålevende kunstnere, og i særdeleshet de som er aktive innenfor grafikk, fotografi og
kunsthåndverk, far sine verk omsatt til priser som for en stor del vil ligge under en
minstegrense på 3.000 euro. Jo høyere minstegrense, desto mindre vil nålevende kunstnere
motta i følgerettsvederlag. Departementets forslag vil innebære at disse kunstnerne i realiteten
er ekskludert fra følgerettsordningen.

TONO  foreslår derfor at minstegrensen i Norge legges på nivå med de øvrige nordiske land.

Med vennlig hilsen

Adm. direktør


