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UTKAST TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN M.M. 

I 

I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer:  

Overskrift til kapittel 7 skal lyde:  

7. kapittel. Straff, erstatning og inndragning m.m. 

Nye §§ 56a til 56d skal lyde: 

Behandling av personopplysninger som gjelder opphavsrettskrenkelser m.m. 

§ 56a. Rettighetshaveres behandling av personopplysninger som gjelder krenkelse av 

opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov er unntatt fra konsesjonsplikt etter 

personopplysningsloven § 33 når slik behandling er nødvendig for å fastsette, gjøre 

gjeldende eller forsvare et rettskrav.  

For øvrig gjelder personopplysningsloven for behandlingen av slike opplysninger.  

Tilgang til opplysninger som identifiserer innehaver av abonnement brukt ved 

opphavsrettskrenkelser m.m. 

§ 56b. Hvis det sannsynliggjøres at opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov 

er krenket, kan retten på begjæring fra rettighetshaveren pålegge en tilbyder av 

elektroniske kommunikasjonstjenester, uten hinder av taushetsplikt etter ekomloven § 2-9, 

å utlevere opplysninger som identifiserer innehaveren av abonnement som er brukt ved 

krenkelsen. 

Før retten treffer avgjørelse i saken skal Post- og teletilsynet anmodes om å 

samtykke til at tilbyderen fritas fra taushetsplikten etter ekomloven § 2-9. 

Rettighetshaveren skal sende slik anmodning til tilsynet og legge tilsynets uttalelse frem 

for retten. Uttalelsen meddeles partene. Tilsynet kan bare nekte samtykke når det vil virke 

urimelig overfor den som har krav på hemmelighold.  

 For at begjæringen skal tas til følge må retten finne at hensynene som taler for 

utlevering veier tyngre enn hensynet til taushetsplikten. Ved vurderingen skal retten 

avveie hensynet til abonnenten mot rettighetshaverens interesse i å få tilgang til 

opplysningene, sett hen til krenkelsens grovhet, omfang og skadevirkninger. Etter en slik 

avveining kan retten ved kjennelse bestemme at opplysningene skal utleveres selv om 

samtykke er nektet, eller at opplysningene ikke skal utleveres selv om samtykke er gitt.   

 Begjæringen om pålegg om utlevering av opplysninger fremsettes for tingretten der 

tilbyderen har alminnelig verneting. Bare tilbyderen av elektroniske 

kommunikasjonstjenester skal angis og behandles som motpart ved slike begjæringer. 

Tvisteloven § 28-5 første ledd gjelder tilsvarende i sak etter denne bestemmelsen. De 

øvrige bestemmelsene i tvisteloven kapittel 28 gjelder ikke. 

 Opplysningene skal ikke utleveres før avgjørelsen er endelig. Ved utlevering av 

opplysningene skal tilbyderen samtidig gi melding om utleveringen til retten. Tilbyderen 
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skal gi abonnenten melding om utleveringen når det har gått én måned siden 

opplysningene ble utlevert. Kopi av meldingen sendes samtidig til retten. Allmennheten 

skal ikke gjøres kjent med saken før tidligst én måned etter at opplysningene er utlevert og 

abonnenten er underrettet om utleveringen, eller mer enn seks måneder er gått siden saken 

ble avsluttet.   

For behandling av personopplysninger som mottas i medhold av denne bestemmelsen 

gjelder personopplysningsloven. 

Utkast til § 56c, alternativ 1 (kompetansen til å gi pålegg tillegges Medietilsynet): 

Vedtak om å hindre tilgang til nettsted som krenker opphavsrett m.m. 

§ 56c. Medietilsynet kan etter begjæring fra rettighetshaver pålegge tilbyder av 

elektroniske kommunikasjonstjenester, som overfører, gir tilgang til eller lagrer innhold, å 

hindre tilgang til nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart 

krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov.  

Medietilsynets vedtak etter denne bestemmelse kan klages inn for en uavhengig 

klagenemnd oppnevnt av departementet. Vedtaket kan påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken. Forbrukerrådet kan også påklage vedtaket. Klagenemnda 

kan ikke av eget tiltak omgjøre Medietilsynets vedtak.  

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om saksbehandling mv. etter denne 

bestemmelse samt organisering av klagenemnda. Kongen kan også gi bestemmelser om 

gebyr for behandling etter denne bestemmelse. 

Dersom grunnlaget for vedtaket åpenbart ikke lenger er til stede, kan Medietilsynet 

eller klagenemnda på begjæring fra part eller annen med rettslig klageinteresse oppheve 

pålegget. Forbrukerrådet kan også fremsette slik begjæring. 

Kongen eller departementet kan ikke instruere Medietilsynet eller klagenemnda om 

behandlingen av saker etter denne bestemmelse, eller omgjøre tilsynets eller 

klagenemndas vedtak.  

Klagenemndas vedtak kan bringes inn for domstolene, som kan prøve alle sider av 

saken og treffe realitetsavgjørelse i saken. Eventuelle søksmål skal rettes mot staten 

v/klagenemnda. 

Ved søksmål mot staten om rettslig prøving av klagenemndas vedtak skal  retten 

varsle de som var parter i saken for klagenemnda om søksmålet og om at de har adgang til 

å tre inn som part i saken. Dommen blir bindende for de som har mottatt slikt varsel selv 

om de velger ikke å tre inn i saken. 

Medietilsynets og klagenemndas vedtak er særlig tvangsgrunnlag etter 

tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. 
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Utkast til § 56c alternativ 2 (kompetansen til å gi pålegg tillegges domstolen): 

Pålegg om å hindre tilgang til nettsted som krenker opphavsrett m.m.  

 § 56c. Retten kan etter begjæring fra rettighetshaver ved kjennelse pålegge tilbyder 

av elektroniske kommunikasjonstjenester, som overfører, gir tilgang til eller lagrer 

innhold, å hindre tilgang til nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale 

som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov.  

Slik begjæring settes frem overfor tingretten der en av tilbyderne begjæringen 

retter seg mot har alminnelig verneting. Også innehaver av nettstedet skal angis som 

motpart i begjæringen.  

En tilbyder kan ikke pålegges å erstatte motpartens sakskostnader, med mindre 

vedkommende forgjeves har brukt rettsmidler mot en avgjørelse.  For øvrig gjelder 

tvisteloven kapittel 20. 

Dersom grunnlaget for avgjørelsen åpenbart ikke lenger er til stede, kan retten på 

begjæring fra part eller annen med rettslig interesse ved kjennelse oppheve pålegget. Slik 

begjæring fremsettes for samme tingrett som behandlet begjæringen om pålegget som 

kreves opphevet. 

 

II 

I forskrift 21. desember 2001 nr. 1563 til åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 nr. 2 om 

opphavsrett til åndsverk m.v.) gjøres følgende endringer: 

Overskrift til kapittel IV skal lyde: 

Kapittel IV – Tvisteløsning mv. for avtale- eller tvangslisenssituasjoner, når tekniske 

beskyttelsessystemer er anvendt samt klage på Medietilsynets vedtak etter 

åndsverkloven § 56c 

Ny § 4-21 med overskrift skal lyde: 

Klage på Medietilsynets vedtak i forbindelse med krenkelse av opphavsrett m.m. på 

Internett, jf. åndsverkloven § 56c 

§ 4-21. Kulturdepartementet oppnevner en nemnd til å behandle klager som nevnt i 

åndsverkloven § 56c tredje ledd. Nemnda skal bestå av en leder og to andre medlemmer 

oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes personlige vararepresentanter for hvert av 

medlemmene. Nemndas leder og dennes vararepresentant skal være jurist.  

 Forhandlingene i nemnda administreres av nemndas leder. Alle medlemmene skal 

delta i avgjørelsen. I tilfelle uenighet treffes avgjørelsen ved vanlig flertall. 

Nemndas vedtak kan ikke påklages. 
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III 

I forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger gjøres 

følgende endringer: 

Ny bestemmelse i forskriften kapittel 7 skal lyde: 

Behandling av personopplysninger som gjelder opphavsrettskrenkelser m.m. 

Rettighetshaveres behandling av personopplysninger som gjelder krenkelse av 

opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverksloven er unntatt fra konsesjonsplikt etter 

personopplysningsloven § 33 når slik behandling er nødvendig for å fastsette, gjøre 

gjeldende eller forsvare et rettskrav.  

         

         

 

 


