Kynning á höfundaré0 arkitekta og
starfsemi Myndstefs

Hvað er höfundaré;ur?
§ Höfundur að bókmenntaverki eða listaverki á eignarré; á því með þeim takmörkunum,
sem í lögum þessum greinir.
§ Einkaré;ur - Höfundur hefur einkaré> ?l að gera eintök af verki sínu og ?l að birta það
í upphaﬂegri mynd eða brey>ri, í þýðingu og öðrum aðlögunum – Fárhagslegur ré>ur
höfundar.
§ Sæmdaré;ur - Geta þarf nafns höfundar og er óheimilt að breyta verki höfundar,
þannig að skert ge? höfundaheiður hans eða höfundasérkenni – óFárhagslegur ré>ur
höfundar – óframseljanlegur
§ Höfundaré;ur helst í 70 ár frá andlá? höfundar.

Hver er myndhöfundur/listamaður?
§ Höfundur er sá sem skapar verk er nýtur verndar samkvæmt höfundalögum nr. 73/1972.
§ Sköpun er sérstök andleg iðja sem fullnægja verður vissum lágmarksskilyrðum varðandi
frumleika og afrakstur sköpunarinnar er verk.
§ Sameiginlegur höfundaré>ur, 7. gr. þar sem framlag listamannanna verður ekki greint frá
hvoru öðru – DÆMI: Ráðhús Reykjavíkur arkitektur Margrét HarðardóYr og Steve Christer
(studio Grandi), ljósmynd ragnar Th.

§
§

Skiptur höfundaré>ur, 7. gr. þar sem framlag má greina frá hvoru öðru. DÆMI 1:
Glerlistaverk Ólafar Elíasarsonar, arkitektur Ba;erí arkitetrarstofa (auk annarra höfunda),
ljósmynd Ragnar Th.
DÆMI 2: vídjóverkið Rafmagnað myrkur Marcos Zotes, arkitekt Guðjón Samúelsson.

Aðlaganir, 5. gr. - frumverk notað við gerð nýs verks. Mörkin á milli þess hvort frumverk sé
innblástur við sköpun nýs verks eða hrein og bein eintakagerð eru óljós. Hér þarf einnig
sérstaklega að gæta að sæmdarréY. DÆMI: Arne Jacobsen - maurinn, og Halldór Hjálmarsson,
skatan.

§ Almennur höfundaré>ur – crea?ve commons. Sjá reglur hér: h>p://crea?vecommons.is/.
DÆMI: ﬂickr

Hvað er verndað hugverk?
§ Til þess að verk teljist höfundaverndað verk þarf að felast í því ákveðið sjálfstæði,
viss frumleiki eða einhver sérkenni sem koma frá höfundi. Verkið verður að vera
frumverk og ekki byggt á verkum annarra.
§ Vernduð hugverk sem teljast \l myndverka eru: myndlistarverk, málverk,
gjörningar, tvívíð verk, þrívíð verk, skúlpturar, videó verk, hljóðverk, ljósmyndir,
áhugamannaljósmyndir, fatahönnun, vöruhönnun, grabsk hönnun,
margmiðlunarhönnun, arkitektúr, nytjalist, teikningar, uppdræYr, búningahönnun,
leikmunahönnun og önnur sjónlist.

Hvers vegna eru þessir hagsmunir verndaðir?
§ Þe;a er eign – hugverk – acomuré>ur myndhöfunda
§ Að baki hugverkinu liggur ákveðið framlag og vinna og verðleiki – Fárhagsleg réYndi
§ Að baki hugverkinu liggur ákveðið sérkenni – óFárhagsleg réYndi
§ Opinber ve;vangur –um leið og verk er birt opinberlega getur annar en höfundur no?ð verksins.

Það þýðir þó ekki að sá hinn sami ge? notað verkið. Við opinbera bir?ngu kviknar á reglum höfundaré>ar
er varðar Fárhagslegan ré> listamanna. Því þarf eeir að verk er birt opinberlega sérstaklega að huga að
reglum höfundaré>ar.

§ Dreiﬁng – því meira sem verk dreiﬁst því meira þarf að vernda verkið.
§ Fjárhagslegur ávinningur – eiga aðrir að hagnast Fárhaglega á þinni sköpun?
§ Fylgiré;ur – eiga aðrir að hagnast á því að verðgildi verks margfaldist við sölu og
dreiﬁngu?
§ Stjórnarskárvarin mannré0ndi - Jafnræði og atvinnufrelsi þarf að vernda.
§ 1. des skýrslan um hagræn áhrif hinna skapandi greina - Við hana hefur meðvitund aukist

?l muna um mikilvægi skapandi greina og viðurkenningu á réY listamanna ?l verðskuldaðar þóknunar og
virðingu vegna framlags þeirra ?l samfélagsins og er það þróuna sem skal fylgja eeir á öllum vígstöðum.

Mega aðrir þá ekki nota verkið?

Jú, en í ﬂestum \lvikum þarf samþykki höfundar - Meginreglan er sú að aﬂa þarf
samþykki höfundar ?l að mega nota verk hans opinberlega, og eeir atvikum greiða
sanngjarna þóknun fyrir. Viðmiðunarreglur um upphæð þóknunar er að ﬁnna á
heimasíðu Myndstefs.

Má í einhverjum \lvikum nota verk án þess að
aﬂa samþykkis höfundar?

Já, í sérsökum undantekningar\lvikum – Takmarkanir á höfundaréY er að ﬁnna í
II. kaﬂa höfundalaga sem auðveldar notkun listaverka í ?lvikum einkanota, ?lvikum er
þjóna almannahagsmunum, við fré>aﬂutning, í heimildarskyni, í upplýsingarskyni og ?l
nota innan ákveðins hóps eða stofnunar.

Nokkrar almennar spurningar í sambandi við arkitektur
•

Séreðli hönnunar með \lli\ \l höfundaré;ar. Afurðin og hugverkið. - Hvað skal vernda, og
hvernig? Höfundaré>ur arkitekta m.t.t. þeirra brey?nga sem hafa á> sér stað í íslensku
hönnunar og arkitektaumhverﬁ. Virði hönnunar, samstarf og Fölbreytni. Fyrirspurnir frá
hönnuðum sem berast á borð Myndstefs hafa margfaldast nú bara síðustu 5 árin. Ástæður?

•

Skörun höfundaré0nda og annarra ré0nda – og skörun á milli listgreina. Lokaafurð skapandi
ferils samanstendur oe af aðskildum og sameigininlegum framlögum margra mismunandi
arkitekta og oe úr nokkrum geirum lista. Hvernig fer með ré> hvers og eins? Hvað þarf að gera
ef aﬂa á leyﬁs fyrir notum?

•

Brey; og aukin notkun skapandi verka og efirspurn inn í atvinnulíﬁð – eeirspurn eeir crea?ve
conten? og skapandi sýn inn í atvinnulíﬁð hefur margfaldast síðustu árin. Efni og hugmyndir
þurfa að berast hra> og núna. Oe gefst minni nmi ?l samningsgerðar og nánari úoærlsna, og
samningar stundum ekki gerðir fyrr en verkið er langt á veg komið og oe þegar búið er að
apenda gríðarlegt magn af efni. Hér mælum við með því að gerðist séu einfaldir samningar í
byrjun, eða vilyrði séu undirrituð sem mæli þá fyrir um fyrirhugað samstarf.

Nokkrar almennar spurningar í sambandi við arkitektur – frh.
•

Aðlaganir - skv. 5. gr. höﬂ. Innblástur og skilin þar á milli. Þe>a er viðeigandi spurning í
arkitektur þar sem greinarmunur á milli tveggja bygginga getur oe verið óljós. Hér skip?r
frumleikas?g máli, sem og þær brey?ngar sem eru á milli verkanna. Eru þær einungis tæknilegar
úoærslur, eða listrænar?

•

Tilgátuhús – hér skip?r máli það sem nefnir hér að ofan, en þó er frumverkið yﬁrlei> ekki í
vernd og komið í public domain. Hvernig fer þá með réYnn? Hér þarf að skoða 3. mgr. 1. gr.
höfundalaga: UppdræYr, teikningar, mótanir, líkön og önnur þess há>ar gögn, sem fræðslu
veita um málefni eða skýra þau, njóta verndar með sama hæY og bókmenntaverk

•

Heildarútlit og framsetning – Oe getur nærumhverﬁ byggingar og skipulag skipt máli við
hönnunina. Sjá hér td nýlegan héraðsdóm E-1330/2017. Hér geta einnig menningarstefnur,
pólink, aðalskipulag og önnur atriði skipt máli, sem svo oe breytast við nýjar ríkisstjórnir og
ráðamenn.

•

Teikningar og vinnuskjöl - Þá þarf að huga sérstaklega að teikningum hvers konar og öðrum
vinnuskjölum. Slík gögn eru oe send rafrænt út um allt. Þe>a þarf að athuga og passa upp á og
jafnvel einungis apenda gögnin í pdf. Gæ? verið ráð að apenda ekki gögn nema með
afgreiðslugjaldi og ?lgreina slíkt í sendingunni sjálfri, en vinnuskjöl sem þessi eru vernduð, sbr.
áður?lgreinda 3. mgr. 1. gr. höﬂ.

Nokkur álitamál í sambandi við arkitektur
•

Arkitektur í kvikmyndum – Hér skip?r máli hvort skilyrðum 16. gr. höﬂ. er uppfyllt. Hefur
ákvæðið verið túlkað sem svo að ef bygging er ?l lágmarksskrey?ngar, bir?st úr fókus í
bakgrunni, er ekki ei# aðalatriða senu, lokaafurðar eða ramma, hefur ekki listrænan eða
sögulegan ?lgang eða bir?st einungis í óverulegan nma og/eða er ógreinanlegt, þá sé slík notkun
gjaldfrjáls. Í gildi er samkomulag á milli SÍK og Myndstef varðandi þessi atriði og hefur færst í
aukana að framleiðendur greiði fyrir þessi not. Í samkomulaginu er einnig greint frá skyldu
framleiðanda að nafngreina arkitekt (höfund) í kreditlista myndar: 16. gr. Heimilt er að taka og birta myndir

af byggingum, svo og listaverkum, sem staðse> hafa verið varanlega utanhúss á almannafæri. Nú er bygging, sem nýtur verndar eeir
reglum um byggingarlist, eða slíkt listaverk, sem áður greinir, aðalatriði myndar, sem hagný> er ?l markaðssölu, og á höfundur þá ré> ?l
þóknunar, nema um blaðamyndir eða sjónvarpsmyndir sé að ræða.

•

Arkitektur á póstkortum og öðrum minjagripum – Hér gildir 16. gr. höfundalaga, en þar sem
póstkort verður yﬁrlei> talið ?l markaðssölu verður að greiða þóknun fyrir no?n. Myndstef
innheim?r þessa þóknun yﬁrlei> og greiðir út ?l arkitekta. Hér má sjá nokkur dæmi um slíkt:

Nokkur álitamál í sambandi við hönnun í atvinnulíﬁnu
•

Hönnun innan arkitektarstofu – Hér skip?r máli hvernig ráðningarsamningi er há>að. Eðlilegt er
að ekki sé greint sérstaklega milli vinnuframlags eða höfundaré>ar og aðfanga við framlagið,
heldur er hönnuður á eingreiðslu launum (jafnvel mánaðarlega) innan fyrirtækisins. Eðlilegast
þykir að höfundaré>ur heFist hjá einstökum arkitekt, eða sameiginlega í teymi innan
fyrirtækisins, en fyrirtækið fái framselt öllum Fárhagslegum réY hönnuðar, að því marki að
einungis er heimilt að nýta hönnunina af fyrirtækinu og oeast einungis í ákveðið verkefni. ATH
RAFSKINNU málið í þessu samhengi. Ekki er þó sæmdarréY hönnuðar framselt, nema samið haﬁ
verið sérstaklega um nafngreiningarréYnn.

•

Hönnun sjálfstæ; starfandi arkitekta – Hér skip?r einnig máli hvernig samningum er há>að – í
þessu ?lviki verktakasamningum. Hér skip?r miklu máli að gera greinarmun á vinnuframlagi
hönnuðar og svo greiðslu fyrir höfundaréYnn (notkunina). Það fer þá eeir nmalengd, miðlun og
eðli ré>arins (afnotaré>ur/einkaré>ur) hver greiðslan fyrir réYnn yrði. Ef notkun heldur svo
áfram eeir nma eða umfram upphaﬂega miðlun, þarf að semja aeur um réYnn. Hér skip?r líka
miklu máli að taka á því hvað gerist ef notandi eða yﬁrverktaki skip?r um útlit eða hönnuð, eða
bæ?r við hana eða brey?r. Hér ber hönnuður yﬁrlei> ábyrgð á að heimildir séu tæmdar gagnvart
3. aðila sem gæ? á> höfundaré> í sínu framlagi, en yﬁrverktaki (ef svo á við) ber ábyrgð á
lokaafurðinni gagnvart notanda/kúnna, sjá hér:

Í báðum þessum +lvikum gæ+ verið go4 að +ltaka nokkur atriði í samningnum (næsta glæra):

Nokkur álitamál í sambandi við hönnun í atvinnulíﬁnu
•

ATRIÐI sem skipta máli við samningsgerð:
§Einkaré;ur eða afnotaré;ur – Ef notandi öðlast einungis afnotaré> af hönnun (sem á sér
reyndar sjaldan stað í hönnun í atvinnulíﬁnu, en er meira algengt þegar nota á ljósmynd eða
myndlist), þá er eðlilegra að þóknun vegna notanna sér lægri en við einkaré>.
§Miðlun - Hvers konar not? – á interne?ð? Á strætóskýli? Á strætó? Í prent? Í hreyﬁmynd?
§Tímabil – hér er mjög go> að nmatakmarka no?n, eða amk ekki gera þau ónmabundin.
Sjálfstæðir hönnuðir skuli miða við 3 ár, fyrirtæki 5-10 ár.
§Svæði – worldwide? Eingöngu Ísland? Eingöngu Evrópa eða USA?
§Þóknun – hér er afar mikilvægt að gera greinarmun á vinnuframlagi og svo þóknun fyrir notkun.
Ef um sjálfstæðan hönnuð ræðir þarf að gera skýran greinarmun og sérstaka reikninga fyrir hvort
um sig, ef um fyrirtæki ræðir er eðlilegra að gera einn heildarverðpakka, en þar inni sé e-s konar
sundurliðun eða ?ltekið sérstaklega að greiðsla dekki einnig höfundaré> ?l nmabils og miðlunar
sem um ræði í samningnum. Einnig er mikilvægt að taka fram að öll umfram notkun sé háð
frekari greiðslu, og nefna þá Fárhæð og framkvæmd sérstaklega.
§Nafngreiningarré;ur - Hvernig skal nafngreina verkið? Og Hvenær?

•

ATH! Öll umframnotkun en það sem samið er um í samningi æ0 að hafa \lefni \l nýs
samkomulags og greiðslna. Þess vegna gæ\ verið go; að hafa greinargóða sundurliðun við hvern
lið, \l að hægt sé svo að meta síðar meir hvað greiða æ0 fyrir frekari notkun.

Hvað þarf notandi verks að gera \l að mega nota
verk?
Notandi verks verður að hafa upp á höfundi þess eða hafa samband við
Myndstef ?l að aﬂa ný?ngarleyﬁs vegna notkunarinnar. Ekki skip?r máli hvort höfundur
haﬁ þegar birt verk si> opinberlega eður ei , ?l dæmis á facebook eða bloggsíðu – ávallt

þarf að leita samþykkis við notkun.
Ágæ?s vinnuregla er að ganga alltaf út frá því að aﬂa þurﬁ samþykkis höfundar, nema
annað komi skýrt fram. Einnig skal ganga út frá því að greiða skuli þóknun fyrir afno?n, þá
háð ?lgangi notkunar, nma, Földa og miðli. Einnig þarf að gæta að reglum

sæmdarré;ar og má því ekki breyta verki höfundar þannig að skert ge? höfundarheiður
eða sérkenni hans. Að auki þarf að geta nafns höfundar þar sem við á.

Önnur sjónarmið um sæmdarré;
Sæmdaré;ur arkitekta er \lefni í sérstakan fyrirlestur J Hér geta ýmis sjónarmið
skipt máli; nauðsynlegar ?lfærslur eða brey?ngar á byggingu, menningarstefnur og
nærumhverﬁ, ?lgangur byggingar og brey?ngar á pólinskum sjónarmiðum. Hér er
kjarvalsstaðadómurinn 1989 ágæ> hliðsjónarefni.

Hvað gerist ef e-r notar verk í leyﬁsleysi eða/og
jafnvel brýtur á sæmdarré0?
Notanda ber að greiða þóknun og eeir atvikum skaðabætur fyrir ólögmæta noktun á
verki eða ef bro?ð er á sæmdarréY. Einnig ber notanda að hæ>a tafarlaust notkun og
Farlægja verkið af öllum dreiﬁngarmiðlum sínum og annarra sem hafa dreie verkinu á
ábyrgð notanda. Myndstef er heimilt að leggja allt að 100% álag á höfundaré>arþóknun
vegna þessa.

Hvað þarf höfundur að gera \l að standa vörð um
hagsmuni sína?
§ Höfundur skal merkja verk sín, ?l að hægt sé að fylgja reglum höfundaré>ar.
§ Höfundur þarf að gæta sérstaklega að því hvar hann bir\r og kynnir verk sín.
Sumir miðlar eru ?l þess fallnir að verk teljist birt þar undir almennum höfundaréY (crea?ve
commons) eða öðrum sérskilmálum. Við leggjum áherslu á að höfundar kynni sér sérstaklega
alla sérskilmála og takmarkanir á bir?ngarmiðlum.
§ Einnig skulu höfundar, í þeim ?lvikum sem þeir vilja takmarka höfundaré> sinn, taka slíkt
skilmerkilega fram, ella skal ganga út frá því að verkið sé höfundavarið.

Hvað er Myndstef og hvers vegna?
§ Myndstef eru lögformlega viðurkennd samtök sem annast hagsmunagæslu

fyrir myndhöfunda. Í því felst að myndstef bei?r sér sérstaklega fyrir því að öllum
ofangreindum reglum höfundaré>ar sé fylgt, að hugverkum og höfundum þeirra sé sýnd
virðing, að höfundar fái sanngjarna þóknun fyrir afnot verka sinna en einnig að notkun,
bir?ng, dreiﬁng og kynning verði auðvelduð og skilmerkt fyrir notendur.
§ Myndstef starfar sem hagsmunarsamtök fyrir höfunda \l að standa vörð um

þennan mikilvæga alomuré; þeirra, en Myndstef leggur einnig mikla áherslu á ﬂæði
sköpunar, þekkingu og kunná>u og vinnur að því að notkun, dreiﬁng og bir?ng verka verði
auðvelduð fyrir notendum – á þann há> að kröfum þess upplýsingasamfélags sem við lifum í
sé fullnægt.

Hvaða þjónustu vei\r Myndstef bæði \l listamanna
og notenda?
§ Notendur: Hægt er að leita ?l Myndstefs beint ?l að fá upplýsingar hvort nota megi verk og
hvort aﬂa eigi samþykkis eða greiða þóknun. Þá getur notandi annað hvort samið sérstaklega
við Myndstef varðandi notkunina eða grei> skv. gjaldskrá, staðfestri af
Menntamálaráðuney?nu. Einnig býður Myndstef upp á ókeypis lögfræðiaðstoð handa
notendum myndverka og aðstoðar við öﬂun ný?ngarheimilda eða annarra leyfa.

§ Myndhöfundar: Aðilar að Myndsteﬁ geta fengið samtökin ?l að annast umsýslu réYnda
sinna, veita leyﬁ og innheimta höfundaré>argreiðslur frá notendum. Einnig býður Myndstef
upp á ókeypis lögfræðiaðstoð handa myndhöfundum og vei?r ráðgjöf varðandi brot á
höfundaréY, fylgiréY og sæmdaréY eða ólögmæta notkun. Þá aðstoðar Myndstef við gerð
verksamninga, framleiðslu og annarra samninga eða mála sem Falla um höfundaré>
myndhöfunda.

Myndhöfundar – 7 atriði sem þarf að hafa í huga

1. Virða höfundaré; annarra listamanna
2. Merkja verk sín vandlega
3. Kynna og birta verk sín vel og á eigin forsendum
4. Auðvelda notkun með því að skýra vel frá við hvaða skilyrði megi nota
verk og hvenær ekki
5. Fylgjast með notkun á verkum sínum
6. Fylgja efir brotum
7. Tilkynna ólögmæta notkun eða önnur brot á höfundaré0 \l Myndstefs

Notendur – 7 atriði sem þarf að hafa í huga

1. Virða höfundaré; myndhöfunda
2. Gera ráð fyrir því að einhver höfundur eigi hugverkið
3. Finna þann höfund!
4. Aﬂa samþykkis fyrir notkun annarra manna verka
5. Greiða fyrir afno\n
6. Gæta þess að hvorki breyta né aqaka verk höfundar
7. Geta nafns höfundar

Kærar þakkir!
Harpa og Aðalheiður
Myndstef
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