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Enerett til lenking – en keiser uten klær?1

Av professor dr. juris Olav Torvund2

1. Innledning
I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss for å vur-
dere de rettslige sider ved informasjonsteknologi. Saken gjaldt, i likhet med
denne artikkelen, lenker. Men disse premissene har betydning ut over lenker.
Det heter i dommens avsnitt 46 og 47:

”(46) (…) I en del av den teori det er vist til, er det pekt på at det kan være av betyd-
ning hvorvidt brukeren ved å aktivere en lenke, fortsatt ’befinner seg’ på napster.no,
eller om han blir ’flyttet’ til den webside det er lenket til. Det har også vært spørsmål
om å skille mellom direkte lenker/dyplenker på den ene side og overflatelenker – len-
ker til nettstedets hovedside – på den andre.

(47) For meg står det ikke som avgjørende om det dreier seg om den ene eller den
andre av de nevnte lenketyper, heller ikke om brukeren teknisk sett ’befinner seg’ på
egen pc, på napster.no eller om han er ’flyttet’ til den websiden det er lenket til. Det er
vanskelig å se at dette bør være avgjørende for om verket må anses for å være tilgjenge-
liggjort for allmennheten i åndsverkslovens forstand. Avgjørende må være hvordan tek-
nikken virker – om og hvordan tilgang gis.”

Teknologi kan skape illusjoner, omtrent som når en tryllekunstner tilsynela-
tende gjør noe som er umulig. Det er ikke alltid at det vi umiddelbart ser stem-
mer med hva som faktisk skjer. Det er ganske treffende når slike prosesser i
engelsk programmeringsterminologi beskrives som å skje automagically. Dette
har vært oversatt til norsk som automagisk.

Hvis man bygger på en sviktende forståelse av hva som faktisk skjer, da vil
også den rettslige analysen lett kunne bli feil. Jeg våger den uærbødige påstand
at en del av de dommer som er avsagt og mye av det som er skrevet om lenking
er preget av dette.

I napster.no-saken avviser Høyesterett illusjoner som at man ”befinner seg
på”, at man ”flytter seg”, osv, og sier at man må ta utgangspunkt i realitetene.
For å kunne forstå ”hvordan teknikken virker” må vi forstå hva som faktisk
skjer når en transaksjon gjennomføres. Vi kan ikke nøye oss med å se på hva
som tilsynelatende skjer.

1 En del av det som omtales i denne artikkelen kan lettest forklares om man kan vise det i praksis
på Internett. Jeg har derfor laget ”nettnoter” som er samlet på http://www.torvund.net/
index.php?page=NIR_lenking.
2 Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo, www.jus.uio.no/iri – www.torvund.net.
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Det betyr ikke at vi alltid behøver å forstå hvordan tekonlogien får noe til å
skje, men vi må forstå hva som faktisk skjer. Når det gjelder håndtering av
informasjon, i dette tilfellet håndtering av informasjon som er tilgjengelig på
Internett, må vi forstå informasjons- eller dataflyten i systemet. Vi kan ikke
stoppe ved å se på det som sendes inn og hva som kommer ut. Vi må åpne ”de
svarte boksene” og se hva som faktisk skjer inne i disse.

Det kan være en krevende oppgave å skaffe seg den nødvendige innsikt og beskrive
dette på en hensiktsmessig måte. De beskrivelser som finnes er gjerne skrevet for andre
formål og får ikke fram det som har rettslig betydning. Markedsføringsinformasjon, hva
enten det er informasjon som skal selge et bestemt produkt eller en teknologi mer gene-
relt, fremhever ofte illusjonene som får systemet til å virke fascinerende, nytt og interes-
sant. Hva som virkelig skjer blir gjerne tilslørt. Teknisk dokumentasjon fokuserer gjerne
på hvordan man får ting til å skje, ikke på hva som skjer.

Min erfaring er at det ikke er noen vei utenom å grave seg ganske dypt ned i teknik-
ken, for derfra å bygge opp en funksjonell beskrivelse som viser det som er relevant i
forhold til de rettslige spørsmål som skal drøftes.3 I en slik prosess blir man sittende med
en mengde spørsmål som det ikke er lett å finne svar på. Da er det av avgjørende betyd-
ning at man kan diskutere disse spørsmålene med noen som virkelig har innsikt i tekno-
logien og som forstår de spørsmål man stiller. 

I arbeidet med denne artikkelen har jeg hatt stor nytte av mange diskusjoner
med universitetslektor Gisle Hannemyr.4 Uten hans innspill, bekreftelser og kor-
reksjoner hadde nok også jeg kunnet komme til å skrive mer om illusjoner enn
om realiteter.

2. Lenking – en beskrivelse
For at det skal være noe poeng å diskutere lenking må det være noe å lenke til.
Noen må ha gjort en ressurs tilgjengelig på en slik måte at denne kan nås via
Internett. Den som har gjort ressursen tilgjengelig kaller jeg informasjonsleveran-
dør. Dennes rolle behandles nærmere nedenfor i avsnitt 2.3.

I en drøftelse av hva som kan være en opphavsrettslig relevant handling må vi
forutsette at det som er tilgjengelig fra informasjonsleverandøren er et opphavs-
rettslig vernet verk. 

2.1 Nettadresse – URL. Den som vil spørre etter en ressurs som noen har gjort
tilgjengelig må, i tillegg til å vite at den finnes, vite hvor man skal spørre etter
den og hva man skal spørre om. Man trenger med andre ord en nettadresse eller

3 Jeg har hatt god nytte av Clinton Wong: Web Client Programming with Perl, O’Reilly 1997 og
James Marshall: HTTP Made Really Easy, som finnes på http://jmarshall.com/easy/http, og doku-
menter på http://www.w3.org, i tillegg til Gisle Hannemyr: Hva er Internett? Oslo 2005, heretter
omtalt som Hannemyr.
4 http://www.hannemyr.com.
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en URL.5 Denne URLen kan f.eks. være slik: www.torvund.net/guitar/index.php.
Dette kan man skrive i adressefeltet i nettleseren og sende forespørselen.

Den første delen av en URL kalles for autoritet (authority).6 Det er denne
delen som identifisere den tjenermaskinen hvor ressursen finnes.7 Delen guitar/
index.php kalles en sti (path), og er adskilt fra autoriteten med /. Denne delen
kan, og vil ofte identifisere det som det spørres etter, men kan også inneholde
data som brukes for andre formål.

Når man spør etter en nettressurs ved hjelp av en URL sendes forespørselen
med kommandoen GET, og i prosa vil det som sendes være dette:

GET guitar/index.php fra www.torvund.net 

Det kan være en del mer informasion i en URL. Noe av dette kommer jeg til-
bake til nedenfor i avsnitt 2.2. I tillegg sendes det en del teknisk informasjon om
kommunikasjonsprotokoller m.m., men det går jeg ikke nærmere inn på.

Hvis den forespurte ressurs finnes på det aktuelle nettstedet og det er gjort til-
gjengelig for slike forespørsler vil dokumentet bli sendt. Hvis det ikke finnes vil
tjenermaskin i stedet sende en feilmelding som sier at siden ikke finnes (feil
404). Hvis dokumentet finnes, men man ikke har tilgang, sendes i stedet feil-
kode 403 (ikke tilgang).

Man kan få denne URLen fra mange kilder. Leserne av denne artikkelen vil
finne mange slike nettadresser i teksten og i fotnotene. De som leser artikkelen
som en pdf-fil på www.nir.nu vil finne URLene på nettet, men de vil da ikke
presenteres som lenker. Dette gir tilstrekkelig informasjon for å sende forespør-
sel etter dokumentet. Brukeren er altså ikke avhengig av at nettadressen presen-
teres i en lenke.

2.2. Lenke. En viktig egenskap ved World Wide Web er muligheten til å lage
lenker fra et dokument til et annet. Vi forutsetter i det videre at en annen aktør
har gjort informasjon om denne ressursen tilgjengelig i form av en lenke. Denne
aktøren har jeg valgt å kalle lenkeleverandør.

Det som skjer når en bruker henter denne lenken fra lenkeleverandøren er at
det dokument som inneholder lenken kopieres til brukerens datamaskin. Len-

5 Uniform Resource Locator. Dette er en undergruppe av Uniform Resource Identifyer, URI.
Jeg går ikke noe nærmere inn på dette, men henviser til Hannemyr s. 55–57 samt http://
www.w3.org/Addressing/#background og http://www.w3.org/TR/uri-clarification/.
6 Dette og de andre uttrykkene som angir deler av en URL er hentet fra http://www.ietf.org/rfc/
rfc3986.txt avsnitt 3. Oversettelsen til norsk står jeg for selv. Begrepet autoritet har i denne sam-
menhengen en ganske teknisk definisjon, hvor uttrykket ”autoritet” har en betydning som er
ganske fjern fra juridisk terminologi. Jeg gjør ikke noe nærmere forsøk på å forklare uttrykket.
7 Adressen er egentlig en numerisk adresse (IP-adresse) som angis med inntil 12 sifre delt inn i
fire grupper. Det er tjenester som oversetter domenenavn til IP-adresser og ruter forespørsler til
rett tjenermaskin. Men dette går jeg ikke nærmere inn på. For en nærmere beskrivelse av dette
kan man f.eks. se Hannemyr s. 49–50 eller Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/
Domain_Name_System.
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ken er en tekst som bl.a. inneholder URLen, og som er formatert på en bestemt
måte. De data lenken inneholder kan være som dette:

<a href="http://www.torvund.net/guitar/index.php">Engelske gitarsider</a>

Når teksten er kodet på denne måten vil et dertil egnet program8 tolke og
behandle dette som en lenke. Den vil vises som en lenke og ved å klikke på len-
ken sendes en forespørsel etter den angitte nettsiden. Programmet vil da bruke
teksten i koden til å be om den ressursen som identifiseres, i dette tilfellet filen
index.php i katalogen /guitar. Det som står innenfor < > er en kode som vanlig-
vis ikke er synlig for brukeren. Koden <a> forteller at dette er et ”anker”, og
den kodede sekvensen avsluttes med </a>.

Attributten ”href” angir at det som følger er en identifikasjon av den aktuelle
ressursen. Når denne strengen starter med http: betyr det at overføringsproto-
kollen http skal benyttes for denne kommunikasjonen.9 Det som følger etter
http:// er det man vanligvis omtaler som nettadressen. Deretter følger det som
skal være synlig for leseren, gjerne kalt lenkeetikett. I eksempelet er det tekst,
men det kan også være et bilde. Det hele avsluttes så med </a>.

Den eneste praktiske forskjellen mellom å få en URL som ren tekst og som
en lenke er at man slipper å skrive eller kopiere URLen inn i adressefeltet for å
sende en forespørsel. Programmet gjenkjenner lenken, og det er tilstrekkelig å
klikke på den. Dette sparer en for anslagsvis 3–5 sekunder. Det som skjer videre
er helt identisk uansett hvordan man har mottatt URLen.

Det er ingen tvil om at det å gjøre tilgjengelig en nettadresse i seg selv ikke
kan anses som en tilgjengeliggjøring av det verk en lenke refererer til. Hvis man
skal hevde at det at URLen gjøres tilgjengelig i form av en lenke skal føre til at
man dermed har gjort verket tilgjengelig, da må man begrunne hvorfor tillegget
av kodene <a href=""></a> og en lenkeetikett, og den derav enklere fore-
spørselsrutinen skal gjøre at URLen endrer rettslig status.

Det har vært gjort en del forsøk på å klassifisere og karakterisere slike lenker.10 Men
dette har i praksis vært klassifiseringer basert på de illusjoner som skapes, ikke det som

8 Dette vil typisk være en nettleser (”web-browser”). Men andre programmer som tekstbehand-
lere, presentasjonsprogram, e-postprogram m.m. vil ofte også tolke og behandle dette som en
lenke.
9 Man kunne også ha benyttet en annen protokoll, så som ftp eller bit torrent. Men dette styrer bare
hvordan den forespurte filen overføres rent teknisk, og kan ikke ha rettslig betydning. Det kan
også være ”lenker” som ikke brukes til å be om en ressurs på Internett. En URL som
<a href="mailto:olav@torvund.net">E-post</a> vil starte et e-postprogram og starte en ny mel-
ding adressert til den angitte e-postadressen. Se nærmere om protokoller i Hannemyr s. 57–59.
10 Av de betegnelser som har vært brukt er referanselenke den som treffer best, da det gir assosiasjo-
ner som ligger nærmest det som faktisk skjer. Noen kaller dette forflytningslenke, se f.eks. Knut
Martin Tande, Lenker til andres materiale på WWW som selvstendige krenkelser av åvl. § 2, åvl § 43
eller mfl. § 1, Bergen 2005, (heretter omtalt som Tande) s. 41, med referanse til Carlen-Wendels
s. 171–173. Jeg mener betegnelsen forflytningslenke er misvisende, da det ikke skjer noen forflyt-
ning. Se om ulike betegnelser som har vært benyttet om lenking i Wagle og Ødegaard: Opphavs-
rett i en digital tid, s. 412 og kritiske kommentarer i Bing: Ansvar for ytringer på nett, s. 102.



Enerett til lenking – en keiser uten klær?  421

faktisk skjer. Dette blir mer tilslørende enn avklarende og kan ikke være grunnlag for å
sondre mellom ulike rettsvirkninger, slik Høyesrett også sier i avsnitt 46 og 47 i nap-
ster.no-saken Rt 2005 s. 41, se ovenfor i avsnitt 1. En lenke er en lenke. Man behøver
ikke gjøre det vanskeligere.

2.3 Forespørsel til informasjonsleverandør. Som nevnt sender man kommandoen
GET [sti] til [autoritet]. Siden dette noen steder er feilbeskrevet11 og synes å
være en av kildene til misforståelser omkring lenking, vil jeg understreke føl-
gende: Lenkeleverandøren er på dette tidspunktet helt ute av transaksjonen.
Denne har sendt et dokument som inneholder lenken i den formen som er
beskrevet ovenfor i avsnitt 2.2. Det er alt. Forespørselen sendes direkte fra bru-
ker til informasjonsleverandør. Den sendes ikke av lenkeleverandøren og sendes
heller ikke via denne. Svaret fra informasjonsleverandøren sendes på tilsvarende
måte direkte til bruker, det sendes ikke via lenkeleverandøren.

Dersom det ikke er angitt noen sti, slik at det sendes en ”blank” forespørsel
til f.eks. www.torvund.net vil nettjeneren returnere det som er definert som start-
dokument. I mitt tilfelle vil det være index.php. En forespørsel etter
www.torvund.net/index.php og bare www.torvund.net vil gi det samme. Sender
man en tilsvarende blank forespørsel til www.nir.nu vil man få startdokumentet
default.asp. Det er informasjonsleverandøren som bestemmer om det skal være
et startdokument og hvilket dokument dette i så fall skal være.12

Dersom det ikke er et startdokument på det sted man søker etter dokumentet
vil man enten få en oversikt over hvilke dokumenter som finnes i den aktuelle
katalogen, eller man vil få en feilmelding.

En forespørsel kan være en forespørsel om å få overført en fil. De enkleste
nettstedene er bygget opp med en samling filer som er gjort tilgjengelig på
denne måten. Men forespørselen kan også sette i gang en prosess hos informa-
sjonsleverandøren, som så genererer det dokument som overføres. Om vi i
nettleseren skriver http://www.google.com/search?q=olav+torvund vil vi starte et

11 I Jon Bing: Ansvar for ytringer på nett, s. 98, er det en figur som viser denne prosessen på en mis-
visende måte. I figuren fremstilles transaksjonsflyten som om ”Nettsted med lenker” sender fore-
spørselen til innholdsleverandøren via tåkedotten Internett. Dette er feil. Det er brukeren som
sender forespørselen. Alt ”Nettsted med lenker” gjør er å sende det dokument som inneholder
lenken til bruker.

Man skal heller ikke la seg lure av at en informasjonsleverandør kan registrere hvor man har
hentet lenken. Nettleseren sender en del tilleggsinformasjon, deriblant informasjon om hvilket
dokument brukeren har åpent og som inneholder lenken. Det kan også være lagt inn tillegginfor-
masjon i lenken. Når jeg på mine nettsider kan ha en lenke som http://www.amazon.co.uk/exec/
obidos/ASIN/0711981671/olavtorvunsgu-21, da har jeg lagt inn tillegget olavtorvunsgu-21. Dette
gjør at Amazon.co.uk registrerer at denne kommer fra meg og at jeg da i henhold til min avtale
med Amazon.co.uk skal ha en viss provisjon av salg generert via mine nettsteder. Hvor lenken
hentes fra, spiller ingen rolle. Om noen skriver hele denne nettadressen inn i sin nettleser og kjø-
per boken, så vil det fortsatt bli registrert som et salg generert gjennom mine lenker.
12 Det system nettjenesten er basert på legger en del føringer på hva et startdokument kan hete,
og det er gjerne satt opp en prioritert liste over startdokumenter. Den nettjener jeg bruker vil
først lete etter index.php. Hvis dette ikke finnes ser den kanskje etter index.html, osv. Siden dette
ofte vil være satt opp av nettleverandøren vil mange informasjonsleverandører ikke være klar over
hvordan det fungerer.
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søk. /search angir at det skal foretas et søk, og det som kommer etter ?,
q=olav+torvund angir en spørring (query). Nettadressen til mine ”nettnoter”,
http://www.torvund.net/index.php?page=NIR_lenking, er bygget opp på tilsva-
rende måte. Man ber om dokumentet index.php, som er et lite program,
sammen med parameteret page=NIR_lenking, som angir hvilken side som skal
vises. Det er også mye annen informasjon som kan sendes til informasjonsleve-
randøren som en del av en lenke, som kan brukes i prosesser hos informasjons-
leverandøren. Men dette går jeg ikke nærmere inn på.

I noen tilfeller vil en person med en viss innsikt ut fra innholdet i en URL
kunne se hvordan en forespørsel grunnleggende sett behandles hos tjenesteleve-
randøren. I andre tilfeller vil det ikke være mulig. En URL som http://
blogg.torvund.net/category/opphavsrett/ angir ikke et kataloghierarki, slik en person
med begrenset teknisk innsikt umiddelbart kunne tro. Hvordan forespørselen
behandles av tjenermaskinen hos min nettvert er det ikke mulig å lese ut av net-
tadressen. 

Hvordan en forespørsel tolkes og hva som eventuelt returneres er bestemt av
de regler som er definert av informasjonsleverandøren i dennes system. Det har
i juridisk teori vært forsøk på å trekke skiller mellom forespørsler sent på ulike
måter, angitt som ”overflatelenker” og ”dyplenker”. Man har da ment at en
”dyplenke”sender forespørsel om et bestemt dokument, mens ”overflatelenke”
spør etter forsiden. Det har også vært hevdet at ”dyplenking” er tilgjengeliggjø-
ring, mens ”overflatelenking” ikke er det.13 Et slikt skille gir lite mening. Det
blir som å forsøke å trekke et prinsipielt rettslig skille mellom å ringe et sentral-
bord og å ringe et direktenummer. Om det i noen tilfeller skulle være hensikts-
messig å beskrive lenker på denne måten, så kan et slikt skille i alle fall ikke gi
grunnlag for ulik rettslig kvalifisering.

Hvis det, direkte eller indirekte, spørres etter en fil, kan det gjelde en fil av en
hvilken som helst type: Tekst, bilder, lyd, video, program, osv. En lenke med
URL http://folk.uio.no/olavt/undervisning/mp3/I01-Innledning.mp3 vil f.eks.
hente en lydfil i mp3-format som inneholder første del av mine podcastforeles-
ninger Innledning til rettsstudiet, mens http://folk.uio.no/olavt/bilder/
Mads_Hanne_Arild.jpg vil hente et bilde fra da Mads Bryde Andersen ble kreert
til æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Når vi spør om det å gjøre tilgjengelig en lenke innebærer en tilgjengeliggjø-
ring av det dokument lenke ”peker til”, da spør vi i realiteten om det dokument
som vi antar finnes på nevnte adresse blir tilgjengeliggjort ved at denne adres-
seinformasjonen gjøres tilgjengelig i dette bestemte formatet. 

2.4 Behandling av forespørsel hos informasjonsleverandøren. Når informasjonsleveran-
døren mottar forespørselen blir den behandlet hos denne i henhold til valgt
kommunikasjonsprotokoll og regler definert av informasjonsleverandøren. Det

13 Peter Schønning: Opphavsretsloven med kommentarer, 3. utg, 2003, s. 177, Tande s. 40. og forar-
beidene til endringene i den svenske upphavsrettslagen, DS 2003:35 s. 101. Se ellers http://
www.w3.org/2001/tag/doc/deeplinking.html om ”dyplenking”.
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har ingen betydning for behandlingen hos informasjonsleverandøren om bruker
har fått adressen i form av en lenke eller på annen måte.

Det har vært hevdet at en lenke gir ”direkte tilgang” til filene. Eksempelvis
hevdet den ankende part i napster.no dette, gjengitt i avsnitt 20 og 23:14

”[20] De [lenkene] ga direkte tilgang til musikkfilene for avspilling og/eller lagring. En
ren opplysning om en webadresse gir ingen slik direkte tilgang. Fotnoter gir heller ikke
leseren tilgang til det verket det vises til.”

”(23) At lenkene ga direkte tilgang til musikkfilene – muligheten for umiddelbar opple-
velse av musikken – er de ankende parters hovedpoeng.”

Dette er en feilaktig beskrivelse av hva som faktisk skjer. Det var derfor helt rett
at ankende parter i denne saken ikke vant fram med denne argumentasjonen.
En lenke er verken tilstrekkelig eller nødvendig for å få tilgang til et dokument
på nettet. For å få tilgang må informasjonsleverandøren ha gjort den aktuelle
filen tilgjengelig på Internett. Brukeren må dessuten ha et program som er laget
for å spørre etter og tolke denne typen dokumenter, i tillegg til nettverksforbin-
delse etc. En lenke vil bare gjøre det litt lettere å sende en forespørsel for å få
overført dokumentet. Å hevde at en lenke gir direkte tilgang er som å hevde at
man får direkte tilgang til en bygning om man kjenner adressen. Skulle man
likevel mene at man får direkte tilgang, så er det URLen i seg selv som må gi
slik tilgang. Om den er formatert som lenke betyr ikke noe fra eller til for til-
gangen.

Det er informasjonsleverandøren som bestemmer om, for hvem og på hvilke
vilkår et dokument skal være tilgjengelig. I praksis vil det si at informasjonsleve-
randøren bestemmer om det forespurte dokument skal sendes, eventuelt hvilket
dokument som skal sendes. Den som presenterte en lenke som eventuelt blir
benyttet for å sende forespørselen har ingen innflytelse på behandlingen hos
informasjonsleverandøren.

Informasjonsleverandøren vil selvfølgelig ikke vurdere hver enkelt forespør-
sel. Dette skjer automatisk. Men det er denne som setter opp reglene for hvilke
forespørsler som skal besvares og hvordan de besvares. I de fleste tilfeller vil alle
forespørsler bli besvart ved at dokumentet sendes. Men hvis man vil kan dette
begrenses på mange måter, f.eks. noen av disse:

14 Se også Erik Wold: Napster.no til Høyesterett (heretter omtalt som Wold) NIR 2004 s. 536
(544). Publiseringen av Eirk Wolds artikkel fortjener en tilleggskommentar: Jeg ble overrasket
over at NIR valgte å trykke denne artikkelen. Den kan oppfattes som et prosedyreinnlegg i en
konkret sak som på det tidspunkt ventet på å bli behandlet av Høyesterett. Et fagtidsskrift bør
etter min mening ikke trykke slike prosedyreinnlegg. Det er også problematisk at Wold på det
sted det her refereres til og flere andre steder søker å underbygge sitt standpunkt med en henvis-
ning til Knut Martin Tandes på det tidspunkt ikke offentliggjorte avhandling. Det var dermed
ikke mulig for andre lesere, og jeg vil anta heller ikke for redaksjonen, å etterprøve grunnlaget for
det som hevdes.
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– Dokumentet sendes bare til de som er abonnenter. De som ikke er abon-
nenter får tilsendt et annet dokument, f.eks. et dokument som sier at de må
være abonnenter for å få tilgang, sammen med informasjon om hvordan man
kan tegne abonnement. Abonnement kan kontrolleres på mange måter.
Man kan kreve pålogging som på www.nir.nu, eller det kan også styres ved at
man ser hvor forespørselen kommer fra, identifisert gjennom et såkalt IP-
nummer (se foran, note 7). Man kan også sette opp et nettsted slik at aksep-
terte brukere får tilgang til barnepornografi, ulovlig kopiert musikk, osv,
mens andre bare ser helt uskyldige dokumenter. Jeg kjenner ikke til noen
eksempler på at dette er gjort, men jeg vil bli overrasket om det ikke finnes.

– Bare brukere som bruker en bestemt nettleser, alternativt de som ikke bru-
ker en bestemt nettleser får dokumentet, de andre kan få en feilmelding som
sier at de må bytte nettleser.15 USER_AGENT-sniffing er en variant av
dette som brukes mye av de som driver med såkalt søkemotor-optimalise-
ring. De leverer helt andre sider til søkemotorenes roboter (som teknisk sett
er nettlesere) enn de gjør til en nettleser som viser siden direkte for et men-
neske.

– Brukere må komme fra et bestemt geografisk område, f.eks. Norge, eventu-
elt at visse geografiske områder ekskluderes. Dette kan f.eks. brukes for å
administrere geografisk avgrensede lisenser. Den som har forsøkt å følge
internasjonale idrettsbegiveneheter via nett-TV i utlandet vil ha erfart at man
ikke får tilgang fordi TV-selskapet ikke har rettighetene for det landet hvor
man befinner seg.

– Brukeren må være henvist fra en bestemt nettadresse. En nettleser sender
automatisk informasjon om hvilket dokument man har åpent og som lenken
hentes fra og man kan sette opp et nettsted slik at hvis det ikke er nettstedet
selv som er lenkeleverandør vises ”forsiden” i stedet for den siden det spørres
etter. På denne måten kan de som ønsker det hindre at det lenkes til enkelt-
sider (”dyplenking”).

Det finnes mange andre måter som dette kan styres på. Hovedpoenget er at det
er den som legger et dokument på en nettjener som bestemmer hvem som skal
kunne få dokumentet. Den som gjør tilgjengelig adresseinformasjon i form av
en lenke påvirker ikke dette. En lenke kan kun hjelpe en bruker til å finne fram
til nettadressen og til å sende en forespørsel etter dokumentet.

2.5 Behandling hos mottaker. En fil vil alltid bli lastet ned og i de fleste tilfeller blir
det som lastes ned også lagret. Unntaket er streamingtjenester, som er direkteav-
spilling av video eller lyd, hvor det som overføres vanligvis ikke lagres. Slike tje-
nester holder jeg utenfor.16 Ved andre webtjenester vil det som lastes ned bli
lagret på brukers maskin. Lagringen vil i de fleste tilfeller være midlertidig, i den

15 I nettnote http://www.torvund.net/index.php?page=user_agent er et eksempel på at man får ulike
svar alt etter som man bruker nettleseren Opera eller Internet Explorer.
16 Om slike tjenester, se Bing: Strømming av åndsverk. Noen opphavsrettslige aspekter ved en tenkt mas-
kin, NIR 2008 s. 191.
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forstand at den nedlastede filen automatisk slettes etter en viss tid. Ingen er
interessert i å fylle opp tilgjengelig lagrinsplass med slikt som ikke kan antas å ha
noen varig verdi. Men filen kan bli lagret ganske lenge, mye lenger enn de fleste
er klar over.17

Nettleseren vil først identifisere hva slags fil (filformat) dette er og vil sende
filen til det program som er satt opp for å håndtere den aktuelle filtypen. Noen
filer vil bli åpnet i nettleseren, noen åpnes ved hjelp av et tilleggsprogram (”plug
in”) som presenterer innholdet innenfor nettleseren, mens andre vil åpnes ved
hjelp av andre programmer eller brukeren vil bli spurt om hvordan filen skal
behandles. Hvordan de ulike filene håndteres avhenger av hvordan brukerens
system er satt opp. En lydfil kan ”åpnes i nettleseren” eller i et annet program. I
begge tilfeller kan det være det samme programmet, f.eks. Windows Media
Player eller Apple Quicktime som benyttes, men måten de vises på kan variere.
Det er ganske uinteressant å se på en lydfil, derfor vil man vanligvis ikke åpne
denne i et program laget for å presentere visuell informasjon, f.eks. en nettleser.
Et skille basert på om dokumentet ”åpnes i nettleseren”, lages eller åpnes med et
annet program vil, sett fra avsenders synspunkt, gi helt tilfeldige resultater, da
dette fullt ut bestemmes av den enkelte brukers oppsett av sin nettleser. Den
som presenterer lenken er ytterligere et steg lenger unna enn den som sender
filen.18

Hvis den fil som mottas er et standard webodkument formatert i HTML eller
noe tilvarende, vil nettleseren ”lese” gjennom dokumentet (”parse”) og identi-
fisere alle koder. Noen koder kan være rene formateringskoder som sier at tek-
sten mellom kodene skal vises som overskrift, osv. Andre koder kan være lenker
til andre dokumenter. Noen lenker er ikke synlige for brukeren, men henter
inn andre dokumenter og inkorporere disse i dokumentet. Det kan være et
bilde, en videosnutt, osv. Denne type lenker drøftes nedenfor i avsnitt 8.

3. Tilgjengeliggjøring på nett
For at det skal være noen grunn til å lenke og dermed til å diskutere lenking, må
det være noe å lenke til. Noen må ha gjort tilgjengelig den fil som lenken peker
til. En død lenke – en lenke til et dokument som ikke eksisterer – kan ikke være
en tilgjengliggjøring av noe som ikke finnes, eller medvirkning til en handling
som ikke har funnet sted.19 For å kunne drøfte eventuell medvirkning til denne

17 Hvis man bruker Internet Explorer versjon 7 kan man velge ”Verktøy” → Alternativer for
Internett → Genrelt → Innstillinger (under ”Leserlogg”) → Vis filer. Da vil man få en liste over
alle ”midlertidige” filer som er lagret av nettleseren. I versjon 8 kan man velge InPrivate modus
(også kjent som porno-modus), hvor filer ikke blir lagret, se http://www.microsoft.com/windows/
internet-explorer/beta/features/browse-privately.aspx.
18 Astri Lund forsøker å trekke et slikt skille i Begrepet ”offentlig fremførelse” i nordisk opphavsrett i lys
av den internasjonale og europeiske utvikling i de siste år NIR 2001 s. 604 (616) hvor hun skriver at
musikkfiler alltid lastes ned, da i motsetning til andre filer som fremføres direkte. Samme sted skri-
ver hun også at ”mp3-filene lar seg ikke avspille direkte online”.
19 Rognstad mener at dette ”etter omstendighetene” kan være forsøk på tilgjengeliggjøring, se
Opphavsrettslig ansvar for linker på Internett. Noen betraktninger i lys av norsk Høyesteretts dom i Nap-
ster.no-saken NIR 2005 s. 344 (354).
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tilgjengeliggjøringen, se nedenfor i avsnitt 7, er det nødvendig å avklare hva
slags handling man eventuelt medvirker til.

Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplar og til å gjøre et verk
tilgjengelig for allmennheten. Når et verk gjøres tilgjengelig via Internett, vil
tilgjengeliggjøringen i praksis skje med utgangspunkt i et eksemplar. Man kan
riktignok også ha direktesendt lyd (”radio”)- og bildeoverføringer via internett
(webcasting), men det holder jeg i denne sammenheng utenfor.

I de fleste tilfeller vil de filer som gjøres tilgjengelig lastes opp på en tjener-
maskin. En slik opplasting innebærer i seg selv en eksemplarfremstilling, ved at
det fremstilles et nytt eksemplar på tjenermaskinen. Dette forutsetter samtykke
fra opphavsmannen.

Ved nettkopieringstjenester20 kan man gjøre filer som man har på sin lokale
maskin tilgjengelig for andre via Internett. Det kan tenkes at eksemplaret som
gjøres tilgjengelig opprinnelig var lovlig fremstilt til privat bruk, og at dette
senere gjøres tilgjengelig for andre uten at det fremstilles noe nytt eksemplar.
Men selv om eksemplaret i utgangspunktet var lovlig fremstilt i henhold til
lånereglene, vil det ikke være tillatt å bruke dette til noe som faller utenfor det
opprinnelige formålet.

Tilgjengeliggjøring for allmennheten kan skje på tre måter: Spredning av
eksemplar, offentlig visning og offentlig fremføring. Det er tilgjengeliggjøring
som er hovedkriteriet. Eneretten omfatter enhver måte å gjøre allmennheten
kjent med verket på. De tre underkategoriene er ikke legaldefinisjoner av hva
som skal anses for tilgjengeliggjøring.21 Tilgjengliggjøringen må likevel subsu-
meres under en av disse kategoriene for at man skal kunne avgjøre hvilke regler
i åndsverkloven som kommer til anvendelse.22 Tommy Olsson-saken, NJA
2000 s. 292 / NIR 2000 s. 487, er et eksempel på at denne subsumeringen
hadde avgjørende betydning for resultatet. Men det innebærer at en handling
vil kunne være en offentlig tilgjengeliggjøring selv om den ut fra en naturlig
språkbruk ikke faller inn under noen av de tre nevnte.

I norsk og nordisk rett har man lagt til grunn at tilgjengeliggjøring i datanett
skal regnes som fremføring.23 Det er grunn til å sette et spørsmålstegn ved om
dette er en egnet klassifisering.

20 Det er dette som gjerne kalles fildelingstjenester. Jeg synes uttrykket fildeling blir misvisende i
denne sammenhengen, og har valgt å bruke betegnelsen nettkopiering, som etter min mening
bedre beskriver det som er realiteten. Se nærmere http://blogg.torvund.net/2007/11/21/man-deler-
ikke-filer-det-vanskelige-skillet-mellom-verk-og-eksemplar/.
21 For norsk rett ble dette igjen slått fast i Høyesteretts dom i napster.no saken, se avsnitt 41 og 42,
med referanse til åndsverkslovens forarbeider.
22 Niklas Bruun Begreppet ”offentligt framförande” i nordisk upphovsrätt i belysning av den internationella
och europeiska utvecklingen NIR 2001 s. 622 (624) og Rognstad NIR 2005 s. 344 (345–346).
23 Se åvl § 2, fjerde ledd. Se videre Atri Lund i NIR 2001 s. 604 (616) og Erik Wold NIR 2004
s. 536 (541–543). Se også Rognstad Spredning av verkseksemplar, Oslo 1999 s. 71–74 og mer gene-
rell diskusjon på s. 62–73. Også Rognstad er skeptisk til om den valgte terminologi er hensikts-
messig, men han tar ikke spørsmålet opp i sin fulle bredde. I napster.no tok Høyesterett ikke stil-
ling til hva slags tilgjengeliggjøring dette vil være.
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Spredning av eksemplar skjer når verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på
annen måte spres til allmennheten. Det er ingen forutsetning at det finnes mer enn
ett eksemplar. Den som låner eller leier ut originalmalerier gjør eksemplaret til-
gjengelig for allmennheten.

En nedlastingstjeneste, enten den er tilgjengelig gjennom WWW eller andre
nettjenester, har to hovedelementer.24 Det første er at tilbyder stiller et eksem-
plar til tjenestemottakers disposisjon. Tjenesten kan tilbys til alle eller til en
begrenset krets. Hvor stor kretsen er og hvordan denne er avgrenset kan ha
betydning for spørsmålet om verket gjøres tilgjengelig for allmennheten,25 men
ikke for det grunnleggende spørsmålet om hvorvidt dette er en tilgjengeliggjø-
ring og hva slags tilgjengeliggjøring det i så fall er tale om.

Det andre elementet er at brukeren får rett til å fremstille eksemplar. Hvor
omfattende en slik rett til eksemplarfremstilling vil være, vil måtte vurderes
konkret. Man må åpenbart kunne foreta den eksemplarfremstilling som er nød-
vendig for å få tilgang til verket som forutsatt – altså for å kunne lese det eller på
annen måte tilegne seg dette ved hjelp av sin datamaskin. Alt ut over dette må
avgjøres med utgangspunkt i den (impliserte) avtalen med tilgjengeliggjører og
det som følger av lånereglene i åndsverkloven. Dette går jeg ikke nærmere inn
på.

Man kan legge til et tredje element, nemlig å fremføre verket ved hjelp av det
fremstilte eksemplaret. Men det er ikke noen større grunn til å skille mellom
eksemplarfremstillingen og etterfølgende fremføring her enn for andre eksem-
plarer, for eksempel et tradisjonelt lyd- eller videoopptak.

Når man har antatt at slike tjenester vil være fremføring, så kan det antagelig-
vis forklares ut fra at man har lagt til grunn at verket fremføres fortløpende etter
hvert som det overføres, omtrent som radio og TV. Måten man bruker uttrykk
som online avspilling26 og interaktive tjenester27 på, tyder på dette selv om det ikke
beskrives nærmere. Streamingtjenester og tjenester med stor grad av interaktivi-
tet fungerer omtrent slik. Men i forhold til de typiske internettbaserte tjenester
stemmer ikke denne beskrivelsen. Det vil først skje en nedlasting og lagring, og
en réell fremføring vil først skje etter nedlastingen.

Hvis vi legger til grunn at tilgjengeliggjøring via Internett er en fremføring,
vil man måtte anse allerede det at filene gjøres tilgjengelig som fremføring, ellers
vil verket ikke kunne anses for tilgjengeliggjort før noen faktisk har benyttet til-
gangen. Man må da anse det å gjøre filene tilgjengelig som en form for latent

24 Se nærmere Torvund: Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser, kapittel 8,
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2004/Forbrukerkjopslovens-anven-
delse-ved-leve/8.html?id=278290.
25 Rognstad nevner i NIR 2005 s. 344 (351) følgende eksempel: ”dersom jeg har en student inne
på mitt kontor, og forteller henne at hun kan låne en av bøkene som står i hyllen min (men hun
får finne den selv), har jeg gjort verket tilgjengelig for allmennheten”. Dette kan ikke være riktig.
Én student blir ikke en allmennhet selv om hun må lete i bokhyllen selv.
26 Se Lund NIR 2001 s. 604 (616).
27 Ot.prp. nr 46 (2004–2005), avsnitt 3.2.3.1.1 og merknadene til § 2. Proposisjonen er tilgjen-
gelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr-46-2004-
2005-.html?id=396411.
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fremføring.28 Det harmonerer dårlig med vanlig språkbruk å si at det å skape en
mulighet for fremføring er det samme som at fremføring faktisk skjer. Det er
ganske åpenbart at en musiker som tilbyr sine tjenester ikke fremfører noe før
han faktisk begynner å spille og en filmfremføring på kino starter ikke før filmen
starter. Legger vi til grunn at det først blir en fremføring i det øyeblikk noen
starter en overføring, så betyr det at den forutgående tilgjengeliggjøringen blir
lovlig. Det vil gi liten mening. I napster.no la Høyesterett til grunn at opplastin-
gen i seg selv var en tilgjengeliggjøring, uten at det ble sagt hva slags tilgjenge-
liggjøring det ville være, se dommen avsnitt 44.

At fremføring er uegnet som kvalifisering viser seg om man forsøker å anvende
begrepet på andre tjenester som i hovedsak fungerer på samme måte. Hvis det å
gjøre verket tilgjengelig for nedlasting på Internett anses for en fremføring, da
må det også være en fremføring om verket gjøres tilgjengelig i et lokalnett. Den
krets som verket eventuelt fremføres for vil kunne være en annen, men det kan
ikke endre handlingens grunnleggende karakter. Jeg har overført alle mine
CDer til en PC hvor disse er lagret i mp3-format.29 Den maskinen er en del av
vårt hjemmenett. Man kan få tilgang til denne musikken også fra de andre
PCene i nettet. Dette må da bety at jeg fremfører denne musikken for resten av
min familie så lenge de kan få tilgang til disse filene – uansett om de faktisk lyt-
ter til den lagrede musikken eller ikke. Avstanden mellom maskinene bør heller
ikke spille noen rolle. Så det at musikken finnes på den eksterne disken som er
koblet til min PC må bety at dette i seg selv er en fremføring. Da er det ikke
langt til å hevde at man fremfører musikken allerede ved å ha CDene stående
tilgjengelig i platehyllen.

I alle fall i Norge har lovgiver inntatt det standpunkt at et verk skal anses for
utgitt når det er gjort tilgjengelig i et datanett, hvilket etter åvl § 8, annet ledd,
forutsetter at ”et rimelig antall eksemplar … er spredt blant almenheten”.30 Når et
verk kan hentes ut av en database, må det nødvendigvis være fremstilt et eksem-
plar av det. At det ikke er dette eksemplaret, men andre som rent konkret spres,
tillegges ikke avgjørende vekt.

Det bør være en viss konsekvens i den rettslige kvalifiseringen. Det henger
ikke sammen når man sier at en og samme tilgjengeliggjøringshandling både er
å fremby et eksemplar og en fremføring av verket. Man kan ikke si at det i for-
hold til § 2 er fremføring, mens det i forhold til § 8 er å fremby eksemplar, sær-
lig ikke når § 8 bygger på kvalifiseringen i § 2.

28 Tande og Wold anfører som et argument for å hevde at en lenke er en tilgjengeliggjøring at
det er tilstrekkelig å skape et potensiale for tilgang og at det ikke er noe vilkår at noen har benyttet
denne tilgangen, se Tande s. 128 og Wold NIR 2004 s. 536 (542). Jeg mener det ikke er dekning
for et slikt standpunkt.
29 Om min hukommelse er riktig, så blir 60 % av de CDer som selges umiddelbart overført til et
annet digitalt format, for eksempel mp3. En av direktørene i EMI uttalte dette i et intervju for
noe tid siden. Men jeg har dessverre ikke klart å finne tilbake til dette intervjuet.
30 Dette bygger på en høringsuttalelse fra Universitetet i Oslo, formulert av Birger Stuevold Lassen.
Se Ot.prp. nr. 33 (1989–90) s. 16–17 og Astri Lunds mer generelle diskusjon av temaet i NIR
2001 s. 604 (612–616).
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I opphavsrettslig forstand bør man anse det å tilby en tjeneste som innebærer
å stille verket til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og
sted for tilgang til verket som å fremby eksemplar, i praksis til utlån eller leie.
Når noen gjør bruk av tjenesten skjer det enten en fremføring eller en nedlasting
og dermed en eksemplarfremstilling. Det kan siden skje en fremføring basert på
det eksemplar som er fremstilt etter nedlastingen, men dette adskiller seg i ut-
gangspunktet ikke fra fremføring basert på CD-plater og andre digitale eksem-
plarer.

Det har vært hevdet at et verk ikke skal kunne anses som tilgjengeliggjort
dersom det i praksis er svært vanskelig å finne fram til dette. Dette antydes i
referatet av ankende parts anførsler i napster.no og drøftes av Rognstad.31 Poen-
get har da vært å understreke at det er lenkingen som gjør verket tilgjengelig.

Det kan ikke være riktig å hevde at tilgjengeliggjøringen må bekjentgjøres
for at verket i rettslig forstand skal være tilgjengelig.32 Man må skille mellom
selve tilgangen til verket og markedsføringen av denne tilgangen. Om noen
skulle glemme å annonsere for en konsert slik at bare utøverens venner og nær-
meste familie finner fram til den, så var det likevel en offentlig fremføring så
lenge konserten var åpen for allmennheten. CD-plater som gatesangere selger
fra sin gitarkasse er uten tvil gjort tilgjengelig for allmennheten, selv om man
ikke vil få tak i dem om man ikke tilfeldigvis passerer hans konserthjørne mens
han spiller. Tilsvarende må gjelde et nettsted som det er vanskelig å finne fram
til.

Jeg har et dokument som jeg tidligere brukte som startside: www.torvund.net/start. Dette
er bare de viktigste av mine ”bokmerker”. Jeg har ikke sett noen grunn til å beskytte
siden, så den er tilgjengelig for alle. Men den er vanskelig å finne. Det er så vidt jeg vet
ingen lenker til denne siden og dette er første gang det utgis informasjon om at denne
siden finnes. Om man søker på Google vil man ikke finne den – i alle fall ble den ikke
funnet sist jeg forsøkte. Kan man da si at denne bestemte nettsiden ikke er gjort tilgjen-
gelig for allmennheten fordi det rent faktisk er vanskelig å finne fram til dette? Svarer
man ja på dette vil jeg også kunne gjøre min musikksamling tilgjengelig på denne
måten. Jeg mener nei. Enhver som på en eller annen måte oppdager hvor dette finnes
vil kunne få tilgang, og da er det etter min mening gjort tilgjengelig for allmennheten.

Dersom man vil holde fast ved kriteriet om at nettstedet må være kjent, vil man
måtte finne kriterier for å avgjøre hvor kjent nettstedet eventuelt må være. Vil
f.eks min lenke til www.aftenposten.no på www.torvund.net/start skal bli en tilgjen-
geliggjøring av innholdet i Aftenpostens nettutgave, med det den til enhver tid
måtte inneholde, i det øyeblikk noen leser denne artikkelen og får kunnskap
om nettsiden www.torvund.net/start? Hva hvis noen etter denne artikkelen skulle

31 Se Rt 2005 s. 41 napster.no avsnitt 22 og Rognstad i NIR 2005 s. 344 (350–352). Det kan
legges til at jeg ofte har møtt dette argumentet i diskusjoner om lenking, og da gjerne skarpere
formulert enn i Rognstads artikkel.
32 Dette ble lagt til grunn i den tyske Paperboy-saken. Jeg kan her vise til det som er referert i nap-
ser.no avsnitt 51.
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finne på å lenke til siden, vil jeg ha gjort en opphavsrettskrenkelse med tilbake-
virkende kraft fordi lenkene ligger der og har gjort det i noen år? Min konklu-
sjon er at kriteriet må forkastes.

Rognstad bruker noen eksempler som det er grunn til å kommentere.33 I et av sine
eksempler lar Rognstad studenten bare få en henvisning til hvor hun kan finne verket på
biblioteket eller på en filtjener, og fremholder dette som eksempler på at han ikke har
gjort verket tilgjengelig fordi han bare har hjulpet henne å skaffe seg tilgang til verket.
Han har ikke selv skaffet henne tilgangen. Men det er nettopp dette siste eksemplet som
tilsvarer det som faktisk skjer når man publiserer en lenke på Internett, mens ”kontor-
eksemplene” er misvisende.

Rognstad setter et spørsmålstegn ved om man kan anse et verk for tilgjengelig-
gjort når det ikke har vært meningen at det skulle være tilgjengelig.34 Han vekt-
legger ordet frembys i åvl § 2 tredje ledd. Jeg er ikke enig i dette. Det er ikke nær-
liggende også å tolke dette inn som et kriterium i alternativet at eksemplar av ver-
ket på annen måte spres. Dessuten er ordet frembys ikke med i tredje ledd, bokstav c
om fremføring. Legger man til grunn at tilgjengeliggjøringen er fremføring og
ikke spredning, slik som til nå har vært vanlig, må man også akseptere at frem-
bys ikke er et vilkår i dette alternativet.

Når man skal vurdere om et verk er gjort tilgjengelig må man ta utgangs-
punkt i om det faktisk er mulig å skaffe seg tilgang til verket gjennom vanlige
kanaler. Tilgjengeliggjøring på en webtjener er en vanlig kanal. Intensjonene
kan ha betydning for spørsmålet om verket skal anses offentliggjort eller utgitt i
forhold til åvl § 8, og for skyldspørsmålet dersom det har blitt gjort tilgjengelig
uten opphavsmannens samtykke. Men intensjonene kan ikke være avgjørende
for det grunnleggende spørsmålet om hvorvidt verket er tilgjenglig. Hvis man i
forhold til dette spørsmålet skal legge vekt på subjektive forhold, så må det i så
fall være om en tredjemann har grunn til å tro at det var meningen å gjøre verket
tilgjengelig. Er et verk gjort tilgjengelig å en webtjener må man kunne gå ut fra
at det har vært meningen å gjøre det tilgjengelig.

Jeg synes at mye av denne argumentasjonen er underlig. På den ene siden forsøker man
å argumentere for at handlinger som faktisk er både nødvendige og tilstrekkelige for at
andre skal kunne skaffe seg tilgang til et verk ikke skal anses for tilgjengeliggjøring. Sam-
tidig argumenterer man iherdig for at det som verken er nødvendig eller tilstrekkelig,
og ikke påvirker tilgangen på annen måte enn ved å gjøre det lettere for andre å finne
fram til det som allerede rent faktisk er gjort tilgjengelig av andre, skal regnes som en til-
gjengeliggjøring. 

4. Kan en lenke være en tilgjengeliggjøring?
Spørsmålet er om en tekst av den type som gjengis nedenfor kan anses som en
tilgjengliggjøring av det dokument hvis adresse gis i teksten:

33 NIR 2005 s. 344, henholdsvis på s. 351, 355 og 356.
34 NIR 2005 s. 344 (351).
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<a href="http://www.torvund.net">www.torvund.net </a>

I forarbeidene til den norske åndsverkloven heter det at tilgjengeliggjøringsbe-
grepet skal tolkes vidt. Det sies om dette:35

”Opphavsmannens enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten omfatter
ifølge de delegerte ’en hvilken som helst måte hvormed allmennheten får tilgang til å bli
kjent med verket, helt eller delvis, således f.eks. ved utgivelse, offentlig opplesning,
fremføring, utstilling, kringkasting, televisjon og videre gjengivelse gjennom høytaler,
jfr. Knoph s. 92–93.’”

Det må likevel holdes fast ved at det må være noe som gjør at allmennheten ”får
tilgang til å bli kjent med verket, helt eller delvis”. Det må være uproblematisk
å slå fast at den som har mottatt tekststrengen <a href="http://
www.nir.nu">www.nir.nu</a> ikke ved dette har fått tilgang til det man kan
finne på NIRs nettsider. 

Informasjon om nettadressen er fri. Den er verken hemmelig, opphavsrette-
beskyttet eller vernet på annen måte. Hvem som helst kan gjengi nettadressen
www.nir.no og enhver annen nettadresse på lik lnje med andre faktaopplysnin-
ger. Informasjonen i en lenke er ikke og kan ikke i seg selv være det verk det
refereres til. Det er ingen medierestriksjoner. Opplysningene kan gjengis like
fritt på Internett som på trykk. Dette ganske selvfølgelige utgangspunktet ble
fastslått i napster.no dommen, Rt 2005 s. 41, hvor det heter i avsnitt 48:

”Det kan ikke være tvilsomt at alene det å gjøre en webadresse kjent ved å gjengi den
på Internett, ikke er tilgjengeliggjøring. Dette må gjelde uavhengig av om adressen gjel-
der lovlig eller ulovlig utlagt materiale. Om en webadresse gjengis på Internett eller for
eksempel i en avis, må være likegyldig. Partene er enig om dette.”

Det eneste skillet mellom det å gjengi nettadressen og å presentere det som en
lenke er at adresseinformasjonen i en lenke er omsluttet av metainformasjonen
<a href=""></a>, samt at det er lagt til en beskrivelse (lenkeetikett) i tillegg til
selve nettadressen.

Hvis man vil hevde at en lenke i seg selv er en tilgjengeliggjøring, da må man
begrunne hvorfor disse tilleggsdataene får informasjonen til å endre opphavs-
rettslig status. I Rt 2005 s. 41 napster.no fant Høyesterett at ankende part ikke
hadde kunnet gi tilstrekkelige grunner til dette, og skriver i avsnitt 54:

”Når ulovlig tilgjengeliggjøring kan være forbundet både med straff og med erstatnings-
ansvar, bør det kunne gis en noenlunde tilfredsstillende begrunnelse for hvorfor bruk av
den ene metoden rammes, men ikke den andre. De ankende parter har ikke kunnet gi
noen tilstrekkelig begrunnelse for dette. Og jeg finner det særdeles vanskelig.”

35 Ot.prp. nr. 26 (1959–60) s. 16.



432  O. Torvund

Mange programmer er laget slik at de gjenkjenner formatet www.subdo-
mene.toppdomene, og legger disse kodene til automatisk. Det gjør det enda van-
skeligere å begrunne hvorfor lenker og selve nettadressen skal behandles ulikt.
Høyesterett ser også på dette som et forhold som vil gjøre det problematisk å
hevde at en lenke er en tilgjengeliggjøring, se Rt. 2005 s. 41 napster.no, avsnitt
55:

”Nærheten mellom direkte lenking til en webside og det å gi opplysning om en websi-
des adresse, illustreres ytterligere gjennom utviklingen av tilgjengelig programvare i for-
hold til Internett. Både ved e-post og ved tekstbehandling finnes programvare som
gjenkjenner en Internett-adresse. Fordi det er så meget enklere å kunne klikke seg
videre, vil programmet automatisk gjøre adressen klikkbar, det vil si omskape den til en
direktelenke. Det er altså rett og slett slik at henvisninger og fotnoter som angir en net-
tadresse, av programvaren kan bli omdannet til direktelenker. Det kan skape problemer
om en henvisning på dette grunnlag skulle ses som en tilgjengeliggjøring.”

En foreløpig konklusjon må være at teksten i lenken i seg selv ikke kan være en
tilgjengeliggjøring av det verk det refereres til.

Hvis den teksten som utgjør en lenke skal kunne anses for en tilgjengeliggjø-
ring av det verk det refereres til, må det begrunnes ut fra hvordan informasjo-
nen i lenken kan brukes og forventes å bli brukt, ikke ut fra informasjonen i seg
selv.

Som beskrevet ovenfor i avsnitt 2.2 er det eneste en lenke faktisk bidrar med
i tillegg til det man får ved å ha tilgang til selve nettadressen, at man forenkler
prosedyren når man skal sende en forespørsel til det nettsted hvor den aktuelle
filen befinner seg. Det er vanskelig å se at dette skal kunne begrunne at en ren
nettadresse og en nettadresse formatert som en lenke, rettslig skal behandles
ulikt.

Det andre elementet, og det som man kanskje lettest lar seg forføre av, er at
man vanligvis får svar umiddelbart ved at det dokument man ber om blir over-
ført og åpnet. Det er dette som skaper illusjonen av at man ”flytter seg” til et
annet nettsted, ”direkte tilgang”, osv. Men da beskriver man den illusjon som
skapes og ikke det som reelt skjer. Et eksempel på dette er Tommy Olsson
saken, NJA 2000 s. 292 / NIR 2000 s. 487, hvor lenker er beskrevet på føl-
gende måte.36

”Det framgår av utredningen att de länkar det är fråga om fungerat på det sättet att en
besökare på Tommy O:s hemsida som klickat på en länk omedelbart förflyttats till en
musikfil och att filen därmed blivit tillgänglig för överföring till besökarens egen dator.”

Det er ikke lenken som gjør at man får et umiddelbart svar. Dette er noe som
ligger i systemet som brukeren gjør bruk av for å sende forespørselen og motta
dokumentet, og ikke minst tilgjengeliggjørerens system for å motta og behandle

36 NIR 2000 s. 493. Tilsvarende beskrivelser finner man bl.a. i Wold NIR 2004 s. 536 (537) og
Tande s. 16.
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forespørselen og deretter overføre dokumentet. Man får like raskt svar så lenge
forespørselen sendes på rett måte, uansett hvorfra man har hentet informasjon
om nettadressen. Rognstad skriver at ”linkene innebærer at verket plasseres rett
’foran nesa’ på brukerne”.37 Hvis noen gjør dette må det være de som legger et
verk åpent tilgjengelig på nettet slik at hvem som helst, ved hjelp av noen taste-
trykk, kan laste ned verket, ikke den som opplyser om hvor verket finnes.

Det er i beste fall vanskelig å begrunne at den som gjør nettadressen tilgjen-
gelig for bruker i et bestemt format med dette skal anses for å gjort det verk som
befinner seg på nettadressen tilgjengelig for allmennheten.

Den svenske høyesterettsdommen som er gjengitt i NJA 2000 s. 292 og NIR
2000 s. 487 anføres ofte som støtte for at lenking innebærer en fremførelse av
det verk som det lenkes til. I sin kommentar til dommen går Gunnar Karnell
særdeles langt i å hevde at dommen er en seier for platebransjen. Etter hans
oppfatning slår dommen fast at lenking er en offentlig tilgjengeliggjøring av et
verk.38 Astri Lund, Erik Wold og Ole Andreas Rognstad hevder tilsvarende.39

Henrik Udsen og Jens Schovsbo mener derimot, i likhet med Eidsivating lag-
mannsrett, Mads Bryde Andersen og meg, at dommen ikke gir holdepunkter for
et slikt syn.40 Det er flere grunner til at dommen ikke gir dekning for en slik
konklusjon og at den ikke bør tillegges stor vekt i denne sammenhengen.

En generell innvending mot dommen, er at den bygger på en mangelfull og
til dels feilaktig beskrivelse av hva lenking faktisk innebærer.

Dernest kommer at Högsta domstolen ikke drøfter hva som skal anses for til-
gjengeliggjøring eller om lenking kan anses som tilgjengeliggjøring. Högsta
domstolen bruker plass på å drøfte visning og spredning av eksemplar, og kon-
kluderer med at lenking verken kan være visning eller spredning. Hvorvidt det
kan være en fremføring, drøftes ikke i dommen. I konklusjonen sier de så at den
i saken aktuelle tilgjengeliggjøringen må anses som fremføring eller medvirk-
ning til dette, og at en fremføring av lydopptak ikke omfattes av den enerett
som tilkommer fonogramprodusenter og utøvende kunstnere. Högsta domsto-
len sier bare hva lenking ikke er. Hovedinnholdet i dommen er presist beskrevet
i Eidsivating lagmannsretts dom i napster.no-saken, LE-2003-482:

”Høgsta domstolen har konkludert med at lenkingen kan rammes i det minste som
medvirkning til tilgjengeliggjøring ved fremføring. Retten har imidlertid ikke definert
hovedhandlingen og når den må anses avsluttet. Slik saken lå an, var rettens standpunkt
heller ikke nødvendig for resultatet.”

Høyesterett tok ikke stilling til dette spørsmålet i sin behandling av ankesaken.
Om man skulle være uenig i at Högsta domstolen ikke tar stilling til spørsmå-

let om tilgjengeliggjøring og fremføring, så er det likevel helt klart at de ikke tar
stilling til om en lenke er en selvstendig fremføring eller en medvirkning til

37 NIR 2005 s. 344 (355).
38 NIR 2000 s. 493.
39 NIR 2001 s. 604, se s. 616, NIR 2004 s. 536 (543) og NIR 2005 s. 344 (346).
40 NIR 2006 s. 48 (52), Bryde Andersen: IT-retten, 2. utg 2005, s. 325.
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dette. Dette har avgjørende betydning for hva slags rettsregler som kommer til
anvendelse. En medvirkning til en tilgjengeliggjøring er i seg selv ikke noe som
omfattes av eneretten, se nedenfor i avsnitt 7.

Dommen fra Vestre landret U 2001 s. 1572 konkluderer helt uten noen be-
grunnelse med at lenking er fremføring. Også denne dommen er presist opp-
summert av Eidsivating lagmannsrett i napster.no-saken:

”Heller ikke i denne saken er innholdet i ’tilgjengeliggjøring ved fremføring’ via data-
nettverk nærmere beskrevet og avgrenset. En analogisk anvendelse kan dessuten van-
skelig aksepteres når tilgjengeliggjøringsbegrepet, slik det er definert i åndsverkloven § 2
tredje ledd, inngår i gjerningsbeskrivelsen av en straffebestemmelse som er avgjørende
for erstatningsspørsmålet. Dette fremstår som tvilsomt i forhold til legalitetsprinsippet.”

Den tyske Paperboy-dommen er den som etter min mening treffer best. I dom-
men sies det:41

”En rettighetshaver som uten tekniske beskyttelsestiltak legger ut på Internett et verk
som er opphavsrettslig beskyttet, er selv den som muliggjør bruken som en som henter
verket inn kan foreta. Det er rettighetshaverens avgjørelse om den vil fortsatt holde ver-
ket beredt for å hentes inn til tross for at det er mulig at det blir brukt rettsstridig etter at
det er hentet inn. Derfor blir det prinsipielt ikke skapt en opphavsrettslig overtredelses-
stillstand dersom tilgang til verket gjøres lettere ved hjelp av en hyperkobling (også i
form av en dypkobling) (…). Faren for rettsstridig bruk av et verk som rettighetshaver
selv har lagt ut på Internett forandres ikke kvalitativt ved hyperkoblinger fra tredje-
mann, men bare øker på denne måten at et større antall brukere får tilgang til verket.”

I den nederlandske saken om Arnhem Search Engine 136002 / KG ZA 06-25
fra Court of Arnhem 16. mars 200642 kommer retten med tilsvarende uttalelser
i avsnitt 4.16 og 4.17. Retten viser til den tyske Paperboydommen, og skriver
om anvendelsen av denne i avsnitt 4.16:

”Since copyright is primarily the law of treaties and European law and therefore the
judgements of, for instance, the German Court are relevant,”

I tillegg vises det i dommen til to andre nederlandske dommer med samme
resultat.

Den siste lenke-dommen jeg vil nevne er den australske Universal Music Aust-
ralia Pty Ltd v Cooper [2005] FCA 972 er langt klarere i sin konklusjon på dette
punktet enn de nordiske. I dommens avsnitt 63 heter det:43

41 Gjengitt etter den oversettelse som ble fremlagt under Høyesteretts behandling av napster.no-
saken, foretatt av statsautorisert translatør Nils Nordang. I denne oversettelsen finnes det siterte
avsnittet på s. 14–15. Dommen er også omtalt av Rognstad i Lov & Data 2004 nr 77, s. 1.
42 Dette er basert på en uoffisiell oversettelse til engelsk som jeg har mottatt fra professor Dirk Vis-
ser ved Universitetet i Leiden.
43 Referert etter http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/federal_ct/2005/972.html.
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”I am not satisfied that the Cooper website has ‘made available’ the music sound recor-
dings within the meaning of that expression. It is the remote websites which make avai-
lable the sound recordings and from which the digital music files are downloaded as a
result of a request transmitted to the remote website.”

Den såkalte Smartkortdommen, Rt 1995 s. 35 har gjerne vært trukket inn som en
avgresning hvor det stilles opp et vilkår om tilstrekkelig nærhet mellom den
aktuelle handlingen og fremføringen for at handlingen i seg selv skulle kunne
anses som en tilgjengeliggjøring.44 I denne dommen konkluderte Høyesterett
med at salg av piratdekoderkort ikke hadde tilstrekkelig nærhet til de sendinger
som man da kunne få tilgang til. Det er ikke vanskelig å være enig i et slik krav
om nærhet mellom handlingene. Men salg av piratdekoderkort vil ha større nær-
het til fremføringen enn en lenke på Internett. Dekoderen som påvirkes av
dette er plassert i signalstrømmen mellom sender og mottaker, og dekoderkortet
er nødvendig for at man skal få tilgang til de kodede TV-signalene. I den grad
denne dommen anses relevant for spørsmålet om hvorvidt lenkning er tilgjen-
geliggjøring vil den tale mot at lenking kan være tilgjengeliggjøring.

5. Implisert lisens
Det har vært hevdet, bl.a. av ankende parter i Rt 2005 s. 41 napster.no avsnitt
25, 56 og 57, at en implisert lisens vil kunne avhjelpe de problemer en enerett
til lenking kunne medføre.45 Synspunktet er at det å legge noe ut på Internett
må anses å innebære samtykke til lenking, og at en enerett til lenking dermed
ikke vil skape problemer i forhold til normal og lojal lenking til sidene.

Det kan ikke være tvil om at den som har gjort et verk åpent tilgjengelig på
Internett normalt vil ha samtykket til at det lenkes til dokumentet. De fleste
opphavsmenn vil være opptatt av å få flest mulig lenker til sitt verk, ikke av å
begrense det.

Men om noen klart skulle si fra om at lenking krever samtykke (slike eksem-
pler finnes), eller krever vederlag, hjelper ikke en implisert lisens. Den som klart
sier fra at man ikke gir tillatelse kan ikke bli møtt med at han anses for stilltiende
å ha gitt en tillatelse.46

Tono, som var en av saksøkerne i napser.no-saken, krever vederlag fra nett-
steder som lenker til nettradioer,47 altså til nettsteder som man får forutsette har
samtykket til å gjøre musikk m.m. tilgjengelig på denne måten. Dette viser med
all mulig tydelighet at de argumentene de selv fremførte for Høyesterett ikke
holder. Om man kunne innfortolke en implisert lisens ville de ikke hatt grunn-

44 Se for eksempel Rognstad NIR 2005 s. 344 (347).
45 Se også Rognstad i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, 2003, side 447 (472) (som også er referert
i Rt 2005 s. 41, avsnitt 56), og Bing: Ansvar for ytringer … s. 106–108.
46 Det finnes eksempler på at informasjonsleverandører har hatt slike vilkår, men det synes som
om man nå har gått bort fra dem, i alle fall klarer ikke jeg lenger å finne noen. Jeg har laget et
eksempl i mine nettnoter på http://www.torvund.net/index.php?page=NIR_implisert_lisens.
47 Se omtale for eksempel på http://www.nrk.no/musikk/4477739.html.
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lag for å fremme noe slikt krav. Og hadde de ment alvorlig at lojal lenking skal
tillates hadde de uansett ikke gjort det.

Konstruksjonen implisert lisens løser ikke det prinsipielle spørsmålet som
gjelder ytringsfrihet mer enn opphavsrett: Skal den som publiserer et verk selv
kunne bestemme hvem som skal kunne referere til verket og på hvilken måtte
dette skal kunne skje? Min vurdering er at dette vil være et inngrep i ytringsfri-
heten, og at det må besvares med et klart nei. Det er ikke ønskelig at noen skal
kunne bestemme over andres ytringer på en slik måte, enten det skjer på Inter-
nett eller i andre media.

6. Finnes det gode grunner for å si at lenking er en tilgjengeliggjøring?
6.1 Innledning. En lenke gir de facto ikke tilgang til det verk lenken refererer til.
Den gir bare informasjon om hvor man kan finne et verk som andre har gjort
tilgjengelig, og informasjonen gis på en måte som gjør det enklere å spørre etter
dokumentet dersom man ønsker å skaffe seg dette. Anser man lenking som til-
gjengeliggjøring ved fremføring vil det representere en utvidet anvendelse av
åvl § 2 som innebærer at eneretten utvides ut over det ordlyden og forarbeidene
gir holdetpunkter for. Legger man til grunn at informasjon om lenkeadressen i
seg selv ikke kan være en tilgjengliggjøring, blir spørsmålet om hvorvidt det at
informasjonen gis i et format som gjør det enklere å sende en forespørsel skal
kunne begrunne en slik utvidelse av eneretten.

Hvis eneretten skal gå ut over ordlyden på denne måten bør det kunne anfø-
res ganske tungtveiende grunner. I Rt 2005 s. 41 napster.no uttalte Høyesterett
i avsnitt 54 (sitert ovenfor i avsnitt 4) at det den ankende part ikke hadde kun-
net gi noen tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor lenking skulle anses å omfattes
av eneretten. Jeg har også til gode å se anført noen gode reelle grunner for dette.
Det har vært skrevet mye om hvordan dette rent rettslig skal kunne presses inn
under eneretten, mens det har vært sagt lite eller ingen ting om hvorfor man
eventuelt bør gjøre det. Jeg har heller ikke selv klart å finne noen gode argu-
menter for hvorfor eneretten bør strekkes på denne måten, slik at det følgende
først og fremst blir momenter som taler mot en slik utvidelse.

6.2 Forholdet til ytringsfriheten. Begrensning i adgangen til å publisere lenker
innebærer en begrensning i adgangen til å publisere ikke-beskyttet informasjon i
et bestemt format i et bestemt medium. Retten til å kunne publisere informa-
sjon – ytringsfrihet – er ansett for så viktig at den har vern både i Grunnloven
og menneskerettighetene. I forarbeidene til endringen av Grl § 100 legges det
til grunn at en lenke er å anse som en ytring både i forhold til EMK art 10 og
Grl § 100:48

48 St.mld. nr 26 (2003–2004), avsnitt 8.2.6, http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/
stmeld/20032004/Stmeld-nr-26-2003-2004-/9/2/6.html?id=330856. Se videre Kyrre Eggen
Ytringsfrihet (Oslo 2002) s. 477 hvor det legges til grunn at forbud mot lenking vil være i strid med
ytringsfriheten. Wold s. 546–547 mener at ytringsfriheten er tilstrekkelig ivaretatt ved utformin-
gen av åndsverkloven. Men om begrensninger til å gjengi et verk anses ikke å stride mot ytringsfri-
heten, så gir dette ikke grunnlag for å hevde at man dermed også kan begrense retten til referere til et
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”En peker må trolig regnes som en ytring som faller inn under EMK artikkel 10 nr. 1.
Departementet legger til grunn at det å legge ut pekere må anses som en ’ytring’ i for-
hold til Ytringsfrihetskommisjonens forslag til ny Grunnlov § 100. Pekeransvaret må i så
fall kunne forsvares i forhold til disse bestemmelsene.”

Det er i denne sammenhengen også grunn til å understreke at innholdet i en
lenke er en selvstendig ytring. Det er ikke en gjengivelse av andres ytringer. 

Dette innebærer at begrensninger i adgangen til å lenke må kunne forsvares
”holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets
frie Meningsdannelse” for ikke å komme i konflikt med Grl § 100. Etter Grl §
100 må dessuten en slik begrensning være ”foreskrevet i Lov”.

Som nevnt ovenfor i avsnitt 6.1 har jeg, i likhet med Høyesterett, ikke sett
anført noen gode grunner for hvorfor det vil være en god løsning å anse lenking
som en del av opphavsmannens enerett. I noen av de saker som til nå har kom-
met for domstolene har hensikten åpenbart vært å begrense den ulovlige distri-
busjonen av musikk på Internett. Ved å stanse de som lenker har man ønsket å
kunne gjøre det vanskeligere å finne fram til filer som er gjort ulovlig tilgjenge-
lig. Man har forsøkt å ramme den ulovlige tilgjengeliggjøringen indirekte.

I forarbeidene til endringene i Grl § 100 heter det at ytringsfrihet må veies
opp mot konsekvenser av pekeransvar. Her heter det:49

”Her som ellers må en veie hvilke konsekvenser et slikt pekeransvar vil få for ytringsfri-
heten på internett mot behovet for å holde den som står bak pekeren ansvarlig som
medvirker, for eksempel av hensyn til en effektiv kriminalitetsbekjempelse eller for å
verne andres økonomiske rettigheter. Det vil ofte være lite betenkelig av hensyn til
ytringsfriheten å ilegge et medvirkeransvar der personen bak pekeren utviser forsett.
Men særlige omstendigheter kan komme inn. For eksempel må det etter omstendighe-
tene tas hensyn til alminnelige synspunkter om ansvarsfritak for videreformidling av
ytringer.”

Vi skal merke oss at det her snakkes om forsettlig medvirkning til ulovlige handlin-
ger. Som jeg skal komme tilbake til nedenfor i avsnitt 7 står medvirkning til til-
gjengeliggjøring i en helt annen stilling enn om man selv gjør noe tilgjengelig.

Om man vurderer lenking i et kriminalitetsforebyggende perspektiv vil et
eventuelt forbud mot lenking uten samtykke ikke være rettet mot den reelle til-
gjengeliggjører. Men man kan kanskje begense skadevirkningene av ulovlig til-
gjengeliggjøring ved at volumet reduseres dersom tilgangen gjøres vanskeligere.
Dette vil man imidlertid like godt kunne oppnå ved å behandle lenking som
medvirkning.

49 St.mld. nr 26 (2003–2004), avsnitt 8.2.6, l.c.

__________
verk uten å komme i konflikt med ytringsfriheten. Den ytring som lenken i seg selv representerer
inneholder ikke en gjengivelse av det verk man referer til. Wolds resonnement er derfor ikke
holdbart.
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Man aner imidtlertid at det også ligger andre motiver bak. Noen rettighetsha-
verorganisasjoner synes å ville sette opp nye ”bomstasjoner” på nettet hvor man
må betale og eventuelt innhente samtykke for å kunne passere. Man krever
penger fra de som ”gir ut kart” og ”setter opp veiskilt”, selv om disse bare viser
hvor verket er å finne. Som nevnt ovenfor i avsnitt 5 krever Tono vederlag for
lenker til nettradioer. Man krever vederlag fra tjenester som kun lenker til
musikk m.m. som er gjort lovlig tilgjengelig. Et slikt krav kan ikke begrunnes ut
fra et ønske om å bekjempe kriminalitet, bare ut fra et ønske om å kunne utvide
området for opphavsretten og dermed kunne kreve mer penger.

I napster.no-saken hevdet saksøkerne, blant dem Tono, følgende i avsnitt 25:

”At lenkingen anses som tilgjengeliggjøring, vil ikke ha noen negativ effekt av betyd-
ning for informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten på Internett. Når en rettig-
hetshaver legger ut noe på nettet, eller gir samtykke til dette, må det regelmessig kunne
innfortolkes at vedkommende dermed samtykker i at det lenkes til materialet.”

Gjennom sin egen praksis viser Tono at det de selv anførte i napster.no-saken
ikke er riktig. De krever selv å kunne begrense kommunikasjonsvirksomheten
ved å kreve vederlag for lenker til materiale som er gjort lovlig tilgjengelig.
Tono viser her at å anse lenking som tilgjengeliggjøring vil ha skadelig effekt,
og at de selv er blant dem som ønsker å påføre informasjons- og kommunika-
sjonsvirksomheten slik skade.

Jeg mener at Tonos krav her er et eksempel på misbruk av opphavsretten, og
at denne type uforståelige og urimelige krav bidrar til å diskreditere hele opp-
havsretten og undergrave respeketen for den. Det er bare et av litt for mange
eksempler på ”land grabbing” fra enkelte opphavsrettsorganisasjoners (og kom-
mersielle aktørers) side, hvor man ønsker å ta fra allmennheten og legge det inn
under eneretten. Man aner også at organisasjoner kan ha en egeninteresse i å
utvide sitt eget arbeidsområde, og for å vise overfor sine medlemmer at de er
handlekraftige. Det er ikke de egentlige opphavsmenns interesser som driver
denne utviklingen.

Men uansett hva man måtte mene om hvorvidt det er ønskelig at Tono og
tilsvarende organisasjoner skal kunne kreve vederlag for lenking, så er det i alle
fall åpenbart at et ønske om begrense ytringsfriheten for å kunne kreve vederlag
på et i beste fall tvilsomt grunnlag ikke lar seg forsvare ”holdt op imod Ytringsfrihe-
dens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse”.

Skulle man mot formodning klare å begrunne en slik begrensning i ytringsfri-
heten, så krever Grl § 100 at det må skje i lov. Det kan vanskelig forsvares at en
anvendelse av en eksisterende lovbestemmelse ut over bestemmelsens ordlyd
kan være tilstrekkelig i forhold til dette.

6.3 Forholdet til det strafferettslige legalitetsprisippet. Opphavsrettskrenkelser er straf-
fesanksjonert og omfanget av eneretten, slik dette er angitt i åvl § 2, angir også
grensen for det straffbare. Etter Grl § 96 kan man ikke straffes uten etter lov,
hvilket også betyr at man ikke kan gå ut over gjerningsbeskrivelsen i straffebu-
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det. En utvidelse av enerettene ut over det som har dekning i ordlyden vil
kunne komme i konflikt med dette.50

Når det hevdes at man kan ha en ”dynamisk tolkning av fremføringsbegre-
pet”51 av fremføringsbegrepet er dette bare en omskriving av at man mener å
kunne stille seg ganske fritt i forhold til ordlyden. Dette vil i alle fall ikke være
et akseptabelt utgangspunkt ved anvendelse av en straffesanksjonert lovbestem-
melse.

Prinsipielt kan man tenke seg at man ikke kan ilegge straff for noe som ikke omfattes av
ordlyden, mens man i forhold til andre bestemmelser ikke er bundet av det strafferetts-
lige legalitetsprinsippet. Men det er en lite hensiktsmessig løsning, og det ville måtte
innebære en åpen erkjennelse av at man går ut over det ordlyden gir dekning for.

Høyesterett er i Rt 2005 s. 42 napster.no også inne på at man bør være restrik-
tiv når det gjelder å strekke eneretten og dermed området for det straffbare. Det
heter i dommens avsnitt 54:

”Når ulovlig tilgjengeliggjøring kan være forbundet både med straff og med erstatnings-
ansvar, bør det kunne gis en noenlunde tilfredsstillende begrunnelse for hvorfor bruk av
den ene metoden rammes, men ikke den andre.”

Høyesterett konstaterer så at det ikke er gitt noen tilfredsstillende begrunnelse.

6.4 Rettstekniske hensyn. Rettsteknisk vil en regel om at lenking innebærer en
tilgjengeliggjøring være særdeles vanskelig å håndheve. Som vist ovenfor i
avsnitt 2 er den eneste reelle forskjellen mellom en lenke og tilsvarende infor-
masjon gitt i et format hvor den uten tvil er fri, at den er supplert med noen
enkle koder som gjør at selve bestillingsprosessen blir noe enklere. Selv om man
rent teknisk kan skille mellom de to ulike formatene i et konkret tilfelle, er det
nærmest umulig å angi kriterier for å trekke et rettslig skille.

Det er ingen grunn til å tro at utviklingen nå har stoppet opp og at det vi har
i dag også vil være det vi bruker noen år inn i fremtiden. Hvis man trekker ad
hoc-pregede og svakt begrunnede grenser mellom det lovlige og det ulovlige,
da må vi regne med at det vil dukke opp andre tekniske løsninger for å oppnå
det samme, og vi må trekke en ny og sannsynligvis like tilfeldig grense en gang
til. Det er nok å peke på, som Høyesterett gjør i napster.no avsnitt 55 (se oven-
for i avsnitt 4), at mange programmer automatisk gjør om nettadresser til lenker.
Det er ikke vanlig at nettlesere gjør det, ut fra at man ønsker å presentere en
tekst slik opphavsmannen har ment at den skal presenteres. Har den som har
laget nettstedet valgt å presentere en nettadresse uten å aktivere den som en
lenke bør det kunne legges til grunn at det ikke har vært meningen at den skal
presenteres som lenke. Men det vil være enkelt å endre dette.

50 Jeg nøyer meg her med å vise til Eckhoff Rettskildelære, 5. utgave ved Jan Helgesen, s. 127–
135.
51 Tande s. 131. Jeg synes ikke hans forsøk på forklaring i note 217 er særlig overbevisende.
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Den nettleseren jeg selv foretrekker, Opera, gir meg som bruker mange muligheter til
selv å definere visningsformateringen på nettsider. Det er også mulig å åpne et panel
som samlet viser alle lenkene på en nettside, men muligheter for å søke etter ulike typer
lenker. Det ville ikke være vanskelig også å gjøre om alle ikke aktiverte nettadresser til
lenker, slik vi kjenner det fra bl.a. tekstbehandlingsprogrammer og e-postprogrammer.
Hvis man skulle velge den rettslige løsning at en nettadresse ikke er en tilgjengeliggjø-
ring av det verk det refereres til mens en lenke er det, da tar det neppe lang tid før alle
nettlesere gir brukeren muligheten til å velge at alle nettadresser skal gjøres om til len-
ker. Med et slikt oppsett vil brukeren måtte åpne nettsidens kildekode for å se om
denne bare inneholder en ren nettadresse som aktiveres ved at brukerens nettleser føyer
til de koder som mangler, eller om den er ferdig kodet fra avsender. Det vil være van-
skelig å håndtere et slikt skille og det vil være meningsløst å innføre en regel som gjøre
det nødvendig å forsøke.

6.5 Har opphavsmenn noen interesse i å begrense retten til lenking? Som opphavs-
mann vil jeg hevde at en begrensning i retten til lenking er i strid med opphavs-
menns interesser. Den som velger å gjøre et verk tilgjengelig via WWW vil
gjøre dette ut fra et ønske om at folk skal få tilgang til verket. Ønsker man å
begrense tilgangen kan den som gjør verket tilgjengelig gjøre dette, f.eks. på
noen av de måter som en nevnt ovenfor i avsnitt 2.3. Enhver begrensning i
adgangen til å lenke vil motvirke det man som opphavsmann ønsker å oppnå
ved en slik tilgjengeliggjøring.

Det er særlig musikkindustrien som har ønsket å trekke lenking inn under
opphavsmannens enerett. Det er forståelig ut fra at det er de som er mest skade-
lidende som følge av ulovlig nedlasting gjennom nettkopiering. Men musikkin-
dustrien må bære en betydelig del av ansvaret for denne utviklingen selv. Ved
bare å se på Internett som en trussel og ikke se mulighetene la man dette åpent
for piratene og lot dem få tilnærmet 100 % ”markedsandel” når det gjelder ned-
lasting av musikk. Det betaler man nå en høy pris for.52 Men dette rettferdig-
gjør likevel ikke at man skal kvele Internett for å kompensere for følgene av
musikkindustriens egne feil.

Det som vil skje dersom man forbyr lenking uten samtykke, er at en liten
gruppe opphavsmenns og kommersielle aktørers økonomiske interesser settes
foran det store flertall av opphavsmenns interesser og foran ytringsfriheten. Det
er ikke akseptabelt.

7. Medvirkning
I napster.no konkluderte Høyesterett med at lenking er medvirkning til tilgjen-
geliggjøring. Dersom man skal kunne holdes ansvarlig for medvirkning må det
være en hovedhandling å medvirke til når medvirkningshandlingen foretas.
Hvis hovedhandlingen er avsluttet vil medvirkning ikke lenger være mulig, og
handlingen må eventuelt vurderes selvstendig. For at lenking skal kunne være
en medvirkning til en tilgjengeliggjøring som andre har foretatt må tilgjengelig-

52 Jeg har kommentert dette nærmere i Platebransjens problem, som finnes på http://
www.torvund.net/index.php?page=platebransjen.
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gjøringen derfor anses for å vedvare så lenge verket holdes tilgjengelig. Høyes-
terett konkluderer i napster.no-saken med at tilgjengeliggjøringen vedvarer, og
sier i avsnitt 62:

”Det kan ikke utledes av ordlyden at overtredelsen opphører når opplastingen er avslut-
tet rent teknisk, og en slik forståelse fremstår for meg som svært unaturlig. Etter min
mening vedvarer krenkelsen av opphavsretten så lenge opplasteren lar musikken ligge
på Internett. Jeg tilføyer at det ville virke svært underlig om foreldelsesfristen for en slik
handling skulle begynne å løpe allerede fra avslutning av opplastingen.”

Også i Tommy Olsson-dommen åpner Högsta domstolen med at det kan være
en medvirkning, men konkluderer ikke, da dette ikke er nødvendig for resulta-
tet.

Det har vært reist innvendinger mot at dette kan være medvirkning.53 Jeg går
ikke nærmere inn på disse innvendingene. Når en enstemmig Høyesterett klart
har konkludert med at handlingen vedvarer så lenge verket er tilgjengelig og at
det er medvirkning, da veier dette langt tyngre enn at et slikt standpunkt kanskje
ikke harmonerer med en ikke veldig klar teori. Teorien ble vurdert av Høyeste-
rett i napster.no. Denne teorien kan da ikke ha noen vekt som argument mot
det resultat Høyesterett kom til. Ut over dette ser jeg ingen grunn til å diskutere
medvirkningsspørsmålet de lege lata – i alle fall ikke i forhold til norsk rett.

Den løsning Høyesterett her kom til er en meget god løsning. Eneretten
omfatter ikke medvirkning til tilgjengeliggjøring. Medvirkning er bare relevant
i det øyeblikk det foreligger en krenkelse av opphavsretten. Dermed vil spørs-
målet om medvirkning bare kunne komme opp der det lenkes til noe som
ulovlig er gjort tilgjengelig. Lenking vil da kunne være fri, samtidig som man vil
kunne ramme tilfeller som Tommy Olsson, napster.no og jeg vil anta piratbay.org.
Hvis det bare er effekten av ulovlig tilgjengeliggjøring man ønsker å begrense
vil dette være tilstrekkelig.

Av forarbeidene til endringen i Grl § 100 vil en bestemmelse som rammer
forsettlig medvirkning, med noen forbehold, være uproblematisk i forhold til
ytringsfriheten. Uaktsom medvirkning vil derimot være problematisk. Åvl § 54
rammer også uaktsom medvirkning, men det vil måtte kreves forsett ved len-
king for ikke å komme i konflikt med Grunnloven.

8. Inlining
En side formatert for WWW vil vanligvis inneholde en rekke lenker som bru-
keren ikke ser. Et HTML-formatert dokument inneholder i seg selv bare tekst,
ikke bilder. Når det likevel vises bilder som en del av nettsidene skjer det ved at
hoveddokumentet inneholder lenker til billedfiler. Når nettleseren identifiserer
denne type lenker i et dokument hentes bildet fra den angitte adresse og presen-
teres i dokumentet slik formateringskodene sier at det skal presenteres.

53 Rognstad, NIR 2005 s. 344 (363–368).
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Bruk av denne type lenker kalles gjerne inlining, eventuelt hotlinking eller
leaching.54 Man kan også se lenkene omtalt som hentelenker, skjulte lenker m.m.

Bilder er tilgjengelig på nettet på samme måte som andre nettressurser. Hvis
jeg skulle ønske å inkludere Edvard Munchs bilde ”Skrik” på mine nettsider
kan jeg hente bildet fra http://www.munch.museum.no/images/M0514_01.jpg,
hvor Munchmuséet har gjort bildet tilgjengelig. Denne nettadressen er ikke
publisert, men finner man bildet kan man også finne nettadressen. Peker man på
bildet og høyre-klikker vil man kunne velge ”kopier billedadresse” eller noe til-
svarende. Hvis jeg inkluderer koden <IMG src="http://www.munch.museum.no/
images/M0514_01.jpg"> som en del av kildekoden for mine nettsider vil dette
bildet bli vist som en del av denne siden når siden åpnes. Man kan også inklu-
dere tekst, lyd, viedo m.m. på denne måten. Jeg kan ikke se at det kan ha noen
betydning hva slags fil det gjelder, så jeg holder meg til bilde som eksempel.55

Rent teknisk fungerer slike lenker stort sett som andre lenker, med ett viktig
unntak: Brukeren gis ikke noe valg. Åpnes siden som inneholder denne koden
vil også bildet hentes inn og vises på siden. En annen forskjell er at man gjerne
plukker ut et enkeltelement som tas ut av den sammenheng hvor det ble pre-
sentert.

Fortsatt vil det være slik at bildet må ha blitt gjort tilgjengelig på nettet for at
man skal kunne lenke på denne måten og det kan ikke være noen opphavsretts-
krenkelse å fortelle hvor man kan finne bildet. Den som har gjort bildet eller en
annen ressurs tilgjengelig kan hindre at andre bruker bilde ved inlining.56

Men hvis man tar et bilde ut av sin opprinnelige sammenheng, inkluderer
referanse til bildet på egne nettsider slik at bildet settes inn i en ny sammenheng
og koder disse slik at bildet automatisk lastes ned og presenteres når siden som
inneholder koden åpnes, vil man da kunne anse dette for en tilgjengeliggjøring?

Det er vanskelig å finne en god, prinsipiell begrunnelse for hvorfor dette
eventuelt skal behandles på en annen måte enn andre lenker. Likevel mener jeg
at en lenke som fungerer på denne måten må anses som en tilgjengeliggjøring.
Det blir en form for republisering av bildet i stedet for en referanse til et nettsted
hvor bildet er gjort tilgjengelig. Når bildet gjøres tilgjengelig ved at det hentes
inn ved en slik lenke, vil det heller ikke vises hvor bildet er hentet fra, i dette
tilfellet Munch museet.

Det avgjørende må etter min mening være at nedlastingen skjer automatisk
når filen som inneholder lenken åpnes, og at bildet settes inn i en ny sammen-
heng. Av disse vil jeg legge størst vekt på den første. At bildet tas ut av den sam-
menheng hvor det opprinnelig er presentert, kan etter min mening ikke være
tilstrekkelig. Den praktiske konsekvens av dette er at det vil være tillatt å inklu-
dere en vanlig lenke til bildet. Det vil være en referanse som forteller hvor bil-

54 Se nærmere om dette på http://hannemyr.com/faq/legal_dm08.shtml#inlin og http://hanne-
myr.com/faq/legal_href.html#inlin.
55 Et eksempel på dette finnes i nettnote http://www.torvund.net/index.php?page=NIR_flagg.
56 Om hvordan dette gjøre, se videre referanser på http://folk.uio.no/gisle/faq/legal_dm13.shtml
#tools.



Enerett til lenking – en keiser uten klær?  443

det kan finnes, og brukeren kan selv velge om bildet skal hentes inn og åpnes
eller ikke.

9. Konklusjon
Lenking innebærer rent faktisk ikke mer enn at det blir noe enklere for en bru-
ker å sende en forespørsel for å få overført en fil, om man sammenligner med at
man bare har selve nettadressen som tekst. Det er alt.

Lenking er et eksempel på en enkel, men særdeles virkningsfull teknisk illu-
sjonskunst. Man skaper troverdige og effektive illusjoner, og mange har latt seg
forføre og lure av dem. Men det er likevel bare illusjoner.

Holder man fast ved at tilgjengeliggjøring bare skjer hos den egentlige til-
gjengeliggjører, altså den informasjonsleverandør som faktisk gjør filen tilgjen-
gelig på Internett får man en enkel regel som gir et rimelig resultat. Ønsker man
å begrense tilgangen gjøres det best ved kilden, ikke ved at man lar noen få ene-
rett til å fortelle hvor verket faktisk er tilgjengelig. Lar man opphavsmannens
enerett også omfatte lenking blir resultatet en uklar og lite rimelig regel som
klart går ut over ordlyden i åvl § 2, og som dessuten står i et problematisk for-
hold til ytringsfriheten og det strafferettslige legalitetsprinsipp.

Rognstad synes å mene at vi ikke bør ta utgangspunkt i hva som faktisk skjer,
men basere oss på hvordan det ser it for brukeren:57

”For å unngå inkonsekvens ved praktiseringen av åvl. § 2 må man etter min oppfatning
skjære igjennom de tekniske forhold som kan forlede en til å oppfatte linkene som rene
henvisninger. Den praktiske realitet er selvfølgelig en helt annen, idet uplasseringen av
linkene innebærer at verket plasseres rett ’foran nesa’ på brukerne, …”

Jeg velger heller å holde meg til Høyesterett, som traff helt rett da de i nap-
ster.no-saken, avsnitt 47 uttalte at det ”avgjørende må være hvordan teknikken
virker – om og hvordan tilgang gis.” En lenke gir ikke tilgang. Man kan skape
illusjoner om (direkte) tilgang, om forflytninger osv, men det er og blir illusjo-
ner. Keiseren har ingen klær på.

57 NIR 2005 s. 344 (355).
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