
    I denne innstillingen gjennomgår opphavsrettsutvalget de spesielle
regler i åndsverkloven til beskyttelse av billedkunst m.v., og foreslår
lovendringer som vil bedre den rettslige stilling til opphavsmenn til slike
verk.
    I innstillingens kapittel 2 diskuteres bakgrunnen for og alternative
lovhjemler for et vederlag for offentlig visning av kunstverk.  I kapittel 3
diskuteres spørsmålet om en "følgerett", en rett for opphavsmannen til andel
i verdistigningen for hans verk når de omsettes.
    I kapittel 4 vurderes den gjeldende bestemmelse om opphavsmannens rett
til adgang til sine verk etter at de er solgt, og spørsmålet om utvidelse av
denne ordning.  I kapittel 5 vurderes de gjeldende bestemmelser for rett til
endring av byggverk.  I kapittel 6 vurderes de gjeldende regler om plikt til
nummerering og annen informasjon på eksemplar av grafikk, og i denne
forbindelse omtales også de tilsvarende bestemmelser om nummerering av
trykte gjengivelser av musikkverk.
    Utvalget foreslår en særlig lov om vederlag for visning av billedkunst
m.v.
    Utvalget fremmer også forslag om en utvidelse av adgangsretten, slik at
denne skal omfatte også andre verkseksemplarer enn origianlverket, og det
foreslås at adgangsretten utvides slik at den kan gjøres gjeldende av
opphavsmannens arvinger etter hans død og av departementet til fordel for
andre som kan ha et rimelig grunnlag for å kreve adgang til verket.
    Utvalget fremmer også forslag om en forenkling av de regler som gjelder
om informasjoner som kreves angitt på eksemplar av grafiske verk (grafikk),
og forslag om å sløyfe plikten til fortløpende nummerering av eksemplar
innen et opplag av grafiske verk og trykte gjengivelser av musikkverk.
    Derimot finner utvalget ikke grunn til å foreslå at det innføres noen
opphavsrettslig forankret følgerett, og begrunner dette særlig med en
henvisning til de regler vi har i Norge i Lov om avgift på offentlig
omsetning av bildende kunst.
    Utvalget foreslår heller ikke noen endring i de gjeldende regler om
eierens rett til endringer av byggverk uten opphavsmannens samtykke.

Dokumenttype NOU 1987:28 Dokumentdato 1987-11-00 

Tittel Billedkunst m.v. 
Utvalgsleder Holmøy, Vera 
Utgiver Justis- og politidepartementet 

Oppnevnt 1977-01-21 Sider 36 

Kapittel 2 Sammendrag 

NOU 1987:28

side 1 av 1

    
    

    
    

    
 

    
    

    
   


	page1

