Retningslinjer for offentliggjøring av foto på nett
hos Byantikvaren i Trondheim

Hovedregel



Vær varsom med hva som offentliggjøres av foto på internett.

Flere lover er aktuelle og ulike hensyn må veies. Personvernhensyn veier tungt.
1. Foto som kan offentliggjøres på nett:
Eksteriørfoto uten identifiserbare personer eller bilskilt. ”CC-BY-lisensieres”.
2. Foto som ikke skal offentliggjøres på nett:
Private interiører, identifiserbare personer eller lesbare bilskilt.


Foto som tas av Byantikvaren bør være i tråd med

offentliggjøring (punkt 1), når det er mulig/hensiktsmessig.

1. Foto som kan offentliggjøres på nett
1.1. Bilder uten identifiserbare personer. Lovverket gir muligheter for unntak – se punkt 3.
1.2. Bilder uten lesbare bilskilt. Lovverket gjelder så lenge det knytter seg personopplysninger til skiltet.
1.3. I tillegg til eksteriørfoto: interiørfoto av offentlige rom og felles trappeoppganger.
1.4. Foto som kan gis fri bruk. Disse lisensieres med ”CC BY”.
1.4.1.Foto hvor Byantikvaren(BYA) har opphavsrett. Hvis andre har opphavsrett, må de ha gitt tillatelse til at
BYA legger ut til fri bruk. Slik rettighetsklarering bør være skriftlig med avklaring av ev. honorar.
Eks: Foto fra Jugendstilregistreringen. Sør-Trøndelag fylkeskommune har gitt tillatelse til fri bruk.

1.4.2.CC BY –lisens betyr at bildet kan brukes av alle, men at kilden skal oppgis. Offisielt sammendrag av hva
”CC BY”-lisens innebærer: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no

2. Foto som ikke skal offentliggjøres på nett
Når en ikke kan unngå å få med leselige bilskilt eller gjenkjennbare mennesker (for unntak- se punkt 3) på foto,
legges de inn i Byantikvarens fotoarkiv uten at de blir CC BY-lisensiert. Disse bildene blir merket: ”Publiseres
ikke”. Det samme gjelder private interiørfoto.
Det er kun CC-BY-lisensierte foto som blir offentliggjort på nett, gjennom for eksempel kommunens kartløsning.

3. Unntak - offentliggjøring på nett allikevel?
Ulike muligheter til å offentliggjøre bilder, som etter hovedregelen ikke legges ut på nett :
3.1. Sladde i for eksempel Photo-shop.
3.2. Få tillatelse til offentliggjøring på nett, fra privatpersoner som er berørt av bildet (helst skriftlig). Tillatelse
hjelper ikke for bilskilt, da personopplysninger går på ny eier, ved ev. salg.
3.3. En vurdering kan også gjøres. Det finnes flere åpninger i lovverket for å kunne offentliggjøre foto av en
person, uten samtykke. Disse mulighetene gjelder ikke for lesbare bilskilt. Åndsverkslovens § 45C åpner bla
for offentliggjøring av personfoto, når avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i
bildet. Det vil for eksempel kunne brukes der mennesker går i en gate og utgjør en liten del av bildet.
Byantikvaren velger å være restriktiv med å bruke denne muligheten, men her er det rom for vurdering.
Vær obs på at ansiktsgeometri kan fanges opp av dataprogram for gjenkjenning av ansikter.

4. Mulighet til å klage på foto som Byantikvaren offentliggjør på nett
Det skal være enkelt å komme i kontakt med Byantikvaren, for å be om at bilder fjernes fra våre nettsider.
E-post: byantikvaren.miljoenheten@trondheim.kommune.no

5. Tillegg: Bakgrunn og lovverk.
Bakgrunn for utarbeidelsen av Byantikvarens retningslinjer:


Heftet ”Fotojuss – for arkiv, bibliotek og museum” (http://kulturradet.no/vis-publikasjon/-/fotojuss-forarkiv-bibliotek-og-museum ). Per Olav Torgnesskar (red.). Norsk kulturråd.



Datatilsynet har gitt råd, spesielt knyttet til bilskilt. Bilskilt er ikke belyst i heftet ”Fotojuss..”.

Aktuelle lover: personopplysningsloven, åndsverksloven, straffeloven, offentlighetsloven
Kort om noen begreper:
Personopplysninger og opplysninger om personlige forhold er ikke det samme.
Opplysninger om personlige forhold: f.eks: helse, familieforhold, økonomiske forhold med mer er underlagt
taushetsplikt. Taushetsbelagte opplysninger unntas offentlighet jfr offentlighetslova § 13.
Personopplysning : opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. (personopplysningsloven §2).
Eks: navn og adresse er personopplysninger som kan være knyttet til bilskilt.
Eksempel : Byantikvarens foto vil som regel ikke være unntatt offentlighet (for eksempel underlagt taushetsplikt pga
opplysninger om personlige forhold). Hvis et foto viser et bilskilt, vil det være i strid med personopplysningsloven(§8)
å offentliggjøre det på nett, hvis det er knyttet personopplysninger til skiltet. I følge Statens vegvesen vil det i all
hovedsak være knyttet personopplysninger til registreringsnummer for kjøretøy, også de som er vraket fra 1980tallet og framover.
Trondheim kommune, Byantikvaren - januar 2016

