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Høringsuttalelse - Endringer  i forskrift til

åndsverkloven

Det vises til Kulturdepartementets brev av 9. januar 2007 angående ovennevnte sak.

1. Innledning

Nasjonalbiblioteket er landets fremste instans for innsamling, bevaring og formidling
av nasjonens kulturelle, intellektuelle og vitenskapelige produksjon. Grunnlaget for
denne virksomheten er bl.a. Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige
dokument av 9. juni 1989 nr. 32, pliktavleveringsloven. I kraft av denne loven samler
Nasjonalbiblioteket inn informasjon i alle typer media og formater.
Nasjonalbibliotekets samlinger innholder således trykt materiale, fotografier, video,
lydfestinger, radio- og TV-opptak, film, EDB-dokumenter og nettdistribuerte
dokumenter. I tillegg til det pliktavleverte materiale, forvalter Nasjonalbiblioteket
også eldre samlinger overtatt bl.a. fra Universitetet i Oslo, samt ande dokumenter
og samlinger som er blitt kjøpt, donert eller på annen mate innlemmet i samlingene
ved Nasjonalbiblioteket.

Kjernen i Nasjonalbibliotekets virksom
våre samlinger for ettertiden, samt å fc
og forsvarlig måte.

Nasjonalbiblioteket vil på denne ba'
endringsforslagene.

i sikre og bevare materialet i
s k ° -n hensiktsmessig

2. Merknadertil utkastets kapittei .

Utkastets § 1-3
Utkastets § 1-3 tredje ledd åpner for utlån av brukskopier av musikk og filmverk på
særskilte vilkår. Nasjonalbiblioteket er positiv til at bibliotekene nå har fått denne
særskilte adgangen til å låne ut kopier av slike verk når originaleksemplaret er særlig
utsatt for skade eller vanskelig kan erstattes hvis det går tapt. Nasjonalbiblioteket
sitter på store samlinger av musikk- og filmverk i skjøre og sårbare originalopptak.
Bestemmelsen i utkastets § 1-3 tredje ledd gjør at man kan få lånt ut dette materiale
på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.
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Utkastets § 1-4
I utkastets §  1-4 tredje ledd har Nasjonalbiblioteket fått en egen hjemmel til å
digitalisere verk for konserverings-  og sikringsformål. Nasjonalbiblioteket er positiv
til at vi har fått slik særskilt adgang til å digitalisere verk i våre samlinger.
Bestemmelsen muliggjør at Nasjonalbiblioteket kan velge de format som etter en
faglig vurdering er de beste for å ivareta Nasjonalbibliotekets særlige
bevaringsoppdrag.

Utkastets § 1-8
Nasjonalbiblioteket er positiv til at departementet i utkastets § 1-8 kommer med
nødvendige oppklaringer og presiseringer med hensyn til eksemplarfremstilling og
formidling av pliktavlevert materiale.

Utkastets §  1-8 første punkt gir etter dette Nasjonalbiblioteket anledning til på visse
vilkår, å digitalisere avleveringspliktige verk som Nasjonalbiblioteket ikke har i sine
samlinger.  Denne bestemmelsen er et nødvendig tillegg til bestemmelsen i § 1-4
tredje ledd for å sikre at  samlingene av avleveringspliktige verk blir bevart i så
komplett form som mulig for ettertiden.

Bestemmelsen i utkastets §  1-8 punkt 2 er ny og fastslår at pliktavleverte åndsverk
kan gjøres tilgjengelig i institusjonens egne lokaler. Denne bestemmelsen kan leses
som en innskrenkning av Nasjonalbibliotekets utlån av fysisk eksemplar av
pØvlevert materiale til forskning og dokumentasjon.  Vi antar at dette neppe kan
ha vært departementets hensikt.

PØvleveringsloven omfatter avlevering av materiale i alle typer media og formater.
Ifølge pliktavleveringslovens  §  1 kan dette materiale gjøres tilgjengelig som
kildemateriale til forskning og dokumentasjon, så lenge dette skjer innenfor rammene
av de til enhver tid gjeldende opphavsrettsregler.  For en del forskere er det
hensiktsmessig å studere verkene i sine respektive forskningsinstitusjoner.  Selv om
avleveringsloven innebærer en tvangsavståelse og ikke en frivillig overdragelse av
materiale fra rettighetshaver,  mener Nasjonalbiblioteket at gjeldende ordlyd i
åndsverklovens §  19, sammenholdt med pliktavleveringslovens § 1 gir anledning til å
låne ut originale,  fysiske eksemplar av pliktavleverte verk fra Nasjonalbibliotekets
lokaler på samme måte som tilsvarende innkjøpte verk,  så lenge utlånet skjer til
forskning og dokumentasjon.

Enkelte dokumenttyper avleveres etter pliktavleveringsloven kun i ett eksemplar.
Frem til nylig gjaldt dette blant annet for det kringkastede materiale.  For at det
pliktavleverte eksemplar skal sikres forsvarlig for ettertiden, er det behov for åta en
brukskopi når materialet skal lånes ut. Det fremgår av forarbeidene til
pØvleveringsloven (se Ot.prp.  52,1988-89 s. 19)  at mottaksinstitusjonen i slike
tilfeller skal kunne fremstille brukskopier for utlån. Avleveringspliktige EDB-
dokumenter  som lastes ned fra nettet er et annet eksempel på materiale som bare kan
tilgjengeliggjøres for brukeren i form av en digital kopi. Nasjonalbiblioteket antar at
det er denne type materiale det siktes til når det i utkastets §  1-8 punkt 2 fremgår at
mottaksinstitusjonen kan  Søre plikta å thze til9errdig i urs=lam  egne oaaler".
Nasjonalbiblioteket foreslår derfor at det i annet punkt tilføyes  "zadhjdp avtemi "
slik at det sondres mellom originale,  fysiske eksemplar av pliktavleverte åndsverk og
de forannevnte digitale kopiene.



Nasjonalbiblioteket er positive til det nye forslaget i § 1-8 tredje ledd som bestemmer
at Nasjonalbiblioteket, på særskilt bestilling, kan stille pliktavlevert materiale digitalt
til rådighet for den enkelte forsker i universitets- og høgskolebibliotek. Det er store
geografiske avstander mellom ulike universitets- og forskningsinstitusjoner i Norge
og det er formålstjenlig å kunne benytte seg av ny teknologi for å sikre tilgangen til
informasjon og kunnskap.

Nasjonalbiblioteket kan imidlertid vanskelig se grunnlaget for at
forskningsinstitusjonen begrenses til  Øke  universitets- og høgskolebibliotek Det vil
også være forskningsmiljøer utenfor landets grenser som ønsker å forske på
kildemateriale om norsk kultur- og samfunnsliv. Så lenge utlånet skjer kontrollert og
innenfor en forskningsinstitusjon som etterlever vilkårene om å tilbakeføre, slette
eller tilintetgjøre utlånseksemplarene etter bruk, kan ikke Nasjonalbiblioteket se at
det er grunnlag for å utelukke utenlandske forskningsinstitusjoner. Avleveringsloven
setter heller  ingen vilkår forskere må være lokalisert i Norge.

Utkastets § 1-9
Bestemmelsen i utkastets § 1-9 første punktum er ny og innfører en adgang for
institusjonene til å tilgjengeliggjøre åndsverk fra egne samlinger i egne lokaler.
Adgangen gjelder for det første verk som de har hjemmel til å digitalisere etter
forskriften. Åndsverk som er innkjøpt i digital form kan også gjøres tilgjengelig
såfremt dette ikke strider mot særskilte avtalevilkår.

Nasjonalbiblioteket er positive til en slik tilgjengeliggjøring av samlingene som nevnt
i § 1-9 første punkt. Tilgjengeliggjøring på skjerm i biblioteket minsker slitasjen på
sårbart origteriale, samtidig som det letter gjenfinningen og dermed gir en
raskere og enklere tilgang til materialet. Dette er en nødvendig modernisering og
tilpasning til de krav som vokser frem i det nye informasjonssamfunnet.

Formålet med tilgjengeliggjøringen skal være enkeltpersoners mulighet til
egenstudium av åndsverk i samlingene, jf.  "fonkrri sfonnraleller~ sØiornl'
Departementet påpeker i Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 80 at det vil kunne være
unødig byrdefullt for institusjonen å klargjøre motivet til hver enkeltperson som
setter seg ved en terminal. Nasjonalbiblioteket er derfor positive til at departementet
i merknadene til utkastets § 1-9 igjen presiserer at det ikke legges opp til at
institusjonen kontrollerer bruken og enkeltpersoners formål ut over det man har
kunnet gjøre for det tradisjonelle, fysiske utlån av et åndsverk til bruk i bibliotekets
lokaler.

Brukerens adgang til å ta papirutskrift til eie reguleres i § 1-9 tredje ledd, jf. andre
ledd. Adgangen til åta utskrift av egendigitalisert materiale er etter denne
bestemmelsen snevrere enn åndsverklovens § 12 (om kopiering til privat bruk).
Samtidig presiserer departementet at utskrift av informasjon som brukeren finner på
Internett skal skje innenfor rammen av den vanlige adgangen til kopiering til privat
bruk (åvl. § 12).

Nasjonalbiblioteket er positiv til at adgangen til å ta papirutskrift til eie av
egendigitalisert materiale forskriftfestes. Imidlertid mener vi det vil det være
vanskelig for biblioteket å kontrollere hvorvidt brukeren tar en begrenset utskrift
etter § 1-9 tredje ledd, jf. annet ledd eller tar en utskrift av Intemettmateriale i
henhold til åndsverkloven § 12. Det fremgår av utkastets § 1-1 annet ledd at
institusjonene skal påse at anvendelsen av reglene i forskriften ikke kommer
nevneverdig i strid med opphavsmannens økonomiske interesser. Vi syns derfor det



er uheldig at det legges opp til et slit todelt utskriftssystem som det blir svært
ressurskrevende for bibliotekene å kontrollere at blir etterlevd.
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