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VEDTEKTER for 
NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG 

SIST ENDRET 21.04.2004 
 

 
§ 1. Utvalgets mandat 
Næringslivets Konkurranseutvalg gir, etter 
klage fra en part, uttalelse i tvister mellom 
næringsdrivende om anvendelsen av 
bestemmelsene i lov av 16. juni 1972 om 
kontroll med markedsføring og avtalevilkår, 
dens kapittel I (§ 1 - 9, dog ikke § 1 annet 
ledd). 
 
Utvalget behandler ikke saker som fortrinnsvis 
gjelder forholdet mellom næringsdrivende og 
forbrukere, og heller ikke saker som er eller 
kan ventes å bli brakt inn for Markedsrådet, jf. 
lovens §§ 12 og 13.  

Deltakende organisasjoner er: 
• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
• Handels- og Servicenæringens 

Hovedorganisasjon (HSH) 
• Coop NKL BA 
• ANFO Annonsørforeningen 
• Kreativt Forum  
• TV2 AS 
• Mediebedriftenes Landsforening (MBL) 
• Posten Norge AS 
 
Utvalgets uttalelse er rådgivende, men partene 
kan avtale at Utvalgets uttalelse skal være 
bindende for dem. 
 
Utvalget kan avvise saken helt eller delvis 
dersom det finner at saksforholdet ikke er 
tilstrekkelig opplyst eller klarlagt, eller at 
avgjørelsen i vesentlig grad vil bero på 
anvendelsen av rettsregler utenfor 
markedsføringsloven. Utvalget kan også ellers 
avvise en sak eller deler av den som det finner 
uegnet for behandling i Næringslivets 
Konkurranseutvalg. 
 
§ 2. Utvalgets sammensetning og 
funksjonstid 
Næringslivets Konkurranseutvalg skal ha 
følgende sammensetning: 
 
To representanter med en vararepresentant for 
industrien, oppnevnt av Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO). 
  
To representanter med en vararepresentant for 
handelen, oppnevnt av Handels-  og 
Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). 
  
To representanter med en vararepresentant for 
den kooperative handel, oppnevnt av Coop 
NKL BA. 
 

To representanter med en vararepresentant for 
markedsføring, herunder reklame, oppnevnt i 
fellesskap av ANFO Annonsørforeningen, 
Kreativt Forum, Mediebedriftenes 
Landsforening (MBL) og TV2 AS. 
 
Posten Norge AS oppnevner ikke egne 
representanter. 
 
Formannen oppnevnes i fellesskap av de 
nevnte organisasjoner. For formannen 
oppnevnes på tilsvarende måte en 
nestformann. Formann og nestformann 
fordeler sakene seg imellom. Formannen eller 
nestformannen har - når begge møter - begge 
rett og plikt til å uttale seg og avgi stemme.  
 
Utvalget er beslutningsdyktig når enten 
formannen eller nestformannen og minst 4 
medlemmer er til stede. Ved ugildhet hos både 
formann og nestformann oppnevner Utvalget 
sekretæren eller ett av sine medlemmer til å 
fungere som formann i vedkommende sak. 
 
Utvalgets representanter og 
vararepresentanter har en funksjonstid på inntil 
4 år, dog således at halvparten av dem er på 
valg hvert annet år. Ved første gangs 
oppnevnelse av Utvalget skjer oppnevnelsen 
av halvparten av dem for 2 år. Utvalgets 
representanter kan gjenoppnevnes. Ingen kan 
fungere etter fylte 70 år. 
 
§ 3. Saksbehandlingsregler 
En sak bringes vanligvis inn for Næringslivets 
Konkurranseutvalg ved skriftlig klage fra den 
part som ønsker Utvalgets uttalelse. Klagen 
med bilag innsendes i 15 eksemplarer, om ikke 
annet avtales. Klagen må angi den eller de 
næringsdrivende den er rettet mot, og den eller 
de bestemmelser i markedsføringsloven som 
hevdes å være overtrådt eller som klagen 
ellers knytter seg til. Den bør munne ut i en 
påstand eller et spørsmål som 
Konkurranseutvalget bes ta stilling til.  
 
Samtidig med innsendelsen av klagen betales 
et behandlingsgebyr. Dette fastsettes av 
Utvalget etter samråd med organisasjonene. 
Gebyret blir ikke refundert om klagen senere 
blir trukket tilbake eller saken blir forlikt eller 
avvist. 
 
Den eller de oppgitte motparter gis anledning 
til å besvare klagen i et skriftlig tilsvar innen en 
fastsatt frist. Vanligvis har hver av partene 
anledning til å avgi ett skriftlig innlegg til. 
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 Ytterligere innlegg kan bare mottas med 
samtykke av Utvalgets formann.  
Fristforlengelse kan gis når behovet for dette 
er klart opplyst og hensynet til sakens fremdrift 
ikke taler mot det. Formannen påser for øvrig 
at saksforberedelsen skjer så raskt som mulig. 
 
Utvalgets vurdering av saken skjer på grunnlag 
av de skriftlige innlegg, som bør utformes mest 
mulig presist og kortfattet. Vareprøver o.l. kan 
fremlegges.  Hvis de skriftlige innlegg 
inneholder opplysninger av fortrolig eller 
bedriftshemmelig art, bes partene gjøre 
Utvalget oppmerksom på dette. 
 
Når saksforberedelsen er avsluttet, drøfter 
Utvalget saken i møte. Utvalgets uttalelse 
avgis skriftlig og skal inneholde en kort 
saksfremstilling med angivelse av 
hovedpunkter i  partenes anførsler, samt en 
redegjørelse for Utvalgets vurdering og 
konklusjon.  
 
Utvalget kan ikke pålegge en part å foreta seg 
eller avstå fra noe. 
 
Utvalget tilkjenner ikke saksomkostninger. 
 
Utvalgets sekretær sørger for behørig 
informasjon om Utvalgets uttalelse til partene 
og til øvrige egnede fora.  
 
Konkurranseutvalgets uttalelser utgis i trykte 
hefter som er offentlig tilgjengelige. 
Saksdokumentene er ikke offentlig 
tilgjengelige, men passende illustrasjoner av 
produktprøver, reklame og markedsføring kan 
gjengis i eller sammen med uttalelsene. 
 
§ 4. Ugildhet.  Taushetsplikt 
Bestemmelsene om ugildhet i lov om 
domstolene av 13. august 1915, 6. kapittel, får 
anvendelse på Utvalgets representanter, så 
langt de passer. 
 
Konkurranseutvalgets representanter skal 
bevare taushet om forhandlingene i Utvalget 
og om drifts- og forretningshemmeligheter som 
de blir kjent med under saksbehandlingen. 
 
§ 5. Sekretariat 
Om ikke annet avtales av organisasjonene, er 
Næringslivets Hovedorganisasjon ansvarlig for 
sekretariatsfunksjonen for Utvalget. 
  

Sekretæren forestår den praktiske 
saksforberedelse og korrespondanse med 
partene, i samråd med Utvalgets formann eller 
nestformann. Sekretæren fører referat fra 
møtene. De faglige sekretariatsfunksjonene 
forestås av Utvalgets formann og nestformann, 
som også utarbeider forslag til saksfremstilling 
og uttalelse. 
 
Sekretæren utarbeider i samråd med Utvalgets 
formann og nestformann årsberetning og 
regnskap for behandling på årsmøtet. 
Sekretæren besørger trykking og publisering 
av Utvalgets uttalelser. Sekretæren besørger 
videre utarbeidelse av periodiske saksregistre, 
i samarbeid med Utvalgets formann og 
nestformann. 
 
§ 6. Bestemmelser om årsmøte m. m 
Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av 
april hvert år. Forslag som ønskes behandlet 
på årsmøtet må være innkommet Utvalget 
innen 1. april hvert år. Sekretæren innkaller 
alle deltakende organisasjoner til møtet med 
minst 14 dagers varsel. Årsberetning, 
regnskap og eventuelle forslag til endring av 
vedtektene oversendes sammen med 
innkallingen. Årsmøtet skal godkjenne 
årsberetningen og regnskapet og votere over 
forslag til endring av vedtektene, som må ha 
tilslutning av 2/3 av de deltakende 
organisasjoners samlede stemmer. 
 
De deltakende organisasjonene stemmer i 
forhold til kostnadsfordeling. 
 
På årsmøtet gis en orientering av foregående 
års virksomhet av Utvalgets formann og/eller 
nestformann. 
 
Dersom minst to av de deltakende 
organisasjonene krever det, skal sekretæren 
innkalle de deltakende organisasjonene til 
ekstraordinært møte med minst 14 dagers 
varsel. 
 
§ 7. Uttreden 
De deltakende organisasjonene er forpliktet til 
å delta i Næringslivets Konkurranseutvalg inntil 
deltakelsen bringes til opphør ved skriftlig 
oppsigelse. Uttreden kan kun skje med  
virkning fra et årsskifte, og oppsigelsestiden er 
på minimum seks måneder regnet fra det 
tidspunkt sekretariatet mottar oppsigelsen.  
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Sak nr. 01/2004 

Den 19. april 2004: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Jostein Refsnes, Geir Jostein Dyngeseth, 
Bjørn Tore Flaatten, Per Trygve Berg og Henrik Munthe. 
 
I sin markedsføring for reklame for rengjøringsprodukter hadde innklagede brukt klagers 
varemerke ”stressless” som beskrivende element i strid med god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 1. Enstemmig.  
 
Klager:  Ekornes ASA 
   6222 Ikornnes 
 
Prosessfullmektig: Oslo Patentkontor AS 
   v/advokat Henrik J. Pettersen 
   Postboks 7007 Majorstuen 
   0306 Oslo 
 
Innklaget:  Lilleborg AS 
  
Prosessfullmektig: Advokat Jan Hesselroth 
   Postboks 4236 Nydalen 
   0401 Oslo 
 
 
Saken gjelder hvorvidt det å bruke klagers varemerke ”STRESSLESS” i forbindelse med 
reklame for en annens produkt er i strid med markedsføringsloven § 1.  
 
Klager, Ekornes ASA, er en norsk møbelprodusent og innehaver av varemerket 
”STRESSLESS”. Varemerket har vært benyttet i mer enn 30 år, og er i dag beskyttet i 
nærmere 50 land.  
 
Innklagede, Lilleborg AS, produserer og selger forskjellige rengjøringsprodukter, og lanserte 
i 2003 en ny Jif Mopp.  
 
Klagen fra Ekornes gjelder en annonse for Jif Mopp der det heter: 

”JIF STRESSLESS 
STILREN FUNKSJONALISME OG MODERNE TEKNOLOGI. DESIGN BY 
LILLEBORG. 

Du skal likevel vaske gulvet. Hvorfor ikke gjøre det så komfortabelt og effektivt som 
mulig? Jif Mopp har justerbart skaft som sikrer ergonomisk rengjøring. Og det nyutviklede 
festesystemet gjør det enklere enn noensinne å få det rent rundt deg – der og da. Jif Mopp: 
Design som er en møbelmesse verd.” 
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Klager, Ekornes har i det vesentlige anført: 

”STRESSLESS” er et av Norges mest velkjente varemerker, og nyter således et særlig sterkt 
vern. Merket har stor goodwillverdi og er av stor økonomisk betydning for Ekornes. I 
annonsen brukes ”STRESSLESS” som ”eye-catcher” for Lilleborgs produkt, og Ekornes’ 
markedsføringsinnsats og velkjente varemerke benyttes således til å trekke fokus mot 
Lilleborgs produkt. Dette er i seg selv i strid med markedsføringsloven § 1.  
 
Utnyttelsen av det renommé som ligger i ”STRESSLESS”, blir særlig påfallende på grunn av 
den ubegrunnede kobling i tekst og i bilde som annonsen gjør i forhold til det som er 
”Stressless’” produktområde, nemlig møbler.  
 
Ved å trekke ”STRESSLESS” inn som et element i Lilleborgs markedsføring av eget produkt, 
svekkes også ”Stressless’ ” karakter av varemerke. ”STRESSLESS” er ikke et beskrivende 
uttrykk som kan benyttes av andre, slik Lilleborg hevder.  
 
Reklamen er i strid med retningslinjene ”Grunnregler for reklamepraksis” artikkel 9 pkt 2, om 
at ingen i reklame må trekke uberettiget fordel av den goodwill som er knyttet til varemerket 
for et annet firma eller av goodwill som er skapt gjennom en annens reklamekampanjer. 
Bruken av ”STRESSLESS” er også i strid med praksis fra Næringslivets Konkurranseutvalg, 
jf sak 06/1996. 
 
Selv om Lilleborg avsluttet kampanjen i oktober 2003, foreligger det aktuell tvist mellom 
partene om rettmessigheten av Lilleborgs kampanje for Jif Mopp.  

Innklagede, Lilleborg har i det vesentlige anført:  

Den innklagede markedsføringskampanje ble avsluttet i oktober 2003, før saken ble klaget inn 
for Næringslivets Konkurranseutvalg. Det foreligger derfor ikke en aktuell tvist mellom 
partene. For øvrig reiser saken først og fremst varemerkerettslige problemstillinger, som faller 
utenfor Konkurranseutvalgets kompetanse. Av disse grunner må klagen avvises. 
  
I alle fall er spørsmålet om degenerering ved at Lilleborgs bruk av ordet ”STRESSLESS” i 
sin markedsføring kan føre til at ordet blir en del av det språklige felleseie, et rent 
varemerkerettslig spørsmål som ikke kan behandles etter markedsføringslovens 
bestemmelser. 
 
Når det gjelder realiteten i saken, hevder Lilleborg at de ikke har opptrådt i strid med 
markedsføringslovens regler. I annonsen er ordet ”STRESSLESS” ikke benyttet som 
varemerke, men som et beskrivende tillegg til innklagedes eget varemerke JIF. 
”STRESSLESS” er satt sammen av ”stress” og ”less”, og har derfor et klart meningsinnhold i 
retning av ”stress mindre” eller ”strev mindre”. Ordet er av vesentlig betydning for annonsens 
meningsinnhold, nemlig ”strev eller stress mindre ved hjelp av Jif Moppesystem”.  
 
Bransjene er forskjellige, og partene og deres produkter er godt kjent blant folk. Lilleborg har 
således ikke dratt fordel av goodwill knyttet til varemerket ”STRESSLESS” eller på noen 
måte påvirket Ekornes’ virksomhet i negativ retning. Nærværende sak skiller seg således fra 
utvalgets sak nr 06/1996 fordi det der var tale om produkter av samme/lignende slag. For 
øvrig vil fare for degenerering av et varemerke ikke i seg selv gjøre andres bruk av merket 
ulovlig. 
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

1 Innklagede mener at saken bør avvises fordi den påklagede 
markedsføringskampanje ble avsluttet før saken ble klaget inn for 
Næringslivets Konkurranseutvalg. Partene er imidlertid fremdeles uenige om 
bruken av annonsen var i strid med markedsføringslovens regler. Det 
foreligger derfor fortsatt en tvist mellom partene. I samsvar med fast praksis 
finner Konkurranseutvalget at saken bør behandles, jf for eksempel sak nr 
06/1996.  
 
Innklagede mener også at saken må avvises fordi saken først og fremst reiser 
varemerkerettslige problemstillinger og derfor faller utenfor 
Konkurranseutvalgets kompetanse.  
 
Markedsføringsloven inneholder regler som på forskjellige måter kommer til 
anvendelse også i forhold til bruk av varemerker, og som således supplerer 
varemerkelovens regler. Særlig § 8 a kan også overlappe varemerkelovens 
regler. Næringslivets Konkurranseutvalg har ofte vært tilbakeholdne med å 
behandle rent varemerkerettslige problemstillinger hvor markedsføringsloven 
gir overlappende beskyttelse, selv om også slike saker kan falle innenfor 
utvalgets kompetanse. I nærværende sak hevder innklagede selv at bruken av 
”STRESSLESS” i deres markedsføring ikke utgjør varemerkebruk, men at 
ordet benyttes i kraft av sitt alminnelige meningsinnhold.  
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Næringslivets Konkurranseutvalg kan da ikke se at det skulle være noen 
grunn ikke å behandle saken.  
 

2 Ordet ”STRESSLESS” er ikke et alminnelig brukt ord i Norge og med et 
klart meningsinnhold, slik innklagede hevder. Konkurranseutvalget er 
således ikke enig med innklagede i at den bruken som er gjort av 
”STRESSLESS” i annonsen, innebærer en naturlig bruk av ordet. 
”STRESSLESS” er et varemerke, og har betydelig gjenkjennelsesverdi i 
markedet. I annonsen er ordet benyttet på en iøynefallende måte, og 
referansen til varemerket blir enda klarere ved at det er bygget sammen med 
forskjellige referanser til møbler. Konkurranseutvalget må tvert i mot anta at 
ordet ”STRESSLESS” er benyttet som oppmerksomhets-fanger, nettopp 
fordi det er et kjent varemerke, og dermed knytter innklagedes produkt til 
den gjenkjennelse og goodwill som det har, og som er resultat av klagers 
innsats. Dette er i seg selv i strid med god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom.  
 
Ved å bruke ”STRESSLESS” som et beskrivende element i markedsføring for 
eget produkt angripes også dets karakter av å være varemerke. Når et 
alminnelig brukt ord benyttes av en næringsdrivende som varemerke, kan 
ikke det hindre andre i å benytte ordet i sin markedsføring når det skjer på 
en naturlig og lojal måte. Men det er heller ikke i samsvar med god 
forretningsskikk at en næringsdrivende bruker en annens varemerke på en 
slik måte at dets karakter av varemerket undergraves. Også ut fra en slik 
betraktning er innklagedes bruk av ”STRESSLESS” i strid med krav til god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom.  
 
Konkurranseutvalgets enstemmige konklusjon er at innklagede har opptrådt i 
strid med markedsføringsloven § 1.  
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 Sak nr. 02/2004 

 
Den 19. april 2004: Eirik Akerlie, Jostein Refsnes, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore 
Flaatten, Per Trygve Berg og Henrik Munthe. 
 
Klageren, Cardo Partners AS, gjorde gjeldende at det var i strid med markedsføringsloven §§ 1 
og 8a av et konkurrerende selskap å ta i bruk navnet Credo Partners AS, samt at sistnevntes 
profilering av selskapet også var i strid med disse bestemmelsene. Begge selskapene drev 
med bedriftsrådgivning med særlig vekt på snuoperasjoner og verdiutvikling. Utvalget kom til 
at det ikke var fare for forveksling, og at Credo Parters AS ikke kunne anses å ha utnyttet eller 
”snyltet” på en for Cardo Partners AS vel etablert markedsposisjon. Heller ikke Credo Partners 
AS’ profilering av selskapet ble rammet. Enstemmig. 
 
Klager:  Cardo Partners AS  
   Haakon VIIs gate 1 
   0161 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirma Wiersholm, Mellbye & Bech 
    v/advokat Stephan L. Jervell 

v/advokat Erik Chr. Furu 
Postboks 1400, Vika 
0115 Oslo 
  

Innklaget   Credo Partners AS 
   Munkedamsveien 45 A, 3. etg. 
   0250 Oslo 

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS 
v/advokat Amund Fougner Bugge 
v/advokatfullmektig Simen Blaker Strand 
Postboks 2444 Solli 
0201 Oslo 

Sakens bakgrunn 
Saken gjelder spørsmål om brudd på markedsføringsloven § 1 og § 8 a. 

Klageren, Cardo Partners AS, er et selskap som ble etablert i 2002. Selskapet har syv ansatte, 
og driver bedriftsrådgivning med særlig vekt på snuoperasjoner og verdiutvikling. 
Foretaksnavnet Cardo Partners AS ble registrert 10. august 2002. 
 
Innklagede, Credo Partners AS, ble etablert i 2003. Selskapet er et ”turnaround- og 
verdiutviklingsselskap”. Foretaksnavnet Credo Partners AS ble registrert 25. februar 2003.  
Cardo Partners AS påklaget vedtaket om registrering av Credo Partners AS til Nærings- og 
handelsdepartementet. Cardo Partners AS gjorde gjeldende at registreringen medførte 
forvekslingsfare og at den var ulovlig i henhold til firmaloven § 2-6 nr 4. Ved departementets 
vedtak 10. september 2003 ble klagen ikke tatt til følge. 
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Cardo Partners AS mener at Credo Partners AS´ valg av foretaksnavn og profilering, herunder 
utforming av annonser og hjemmesider, er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom, jf markedsføringsloven § 1, samt at det foreligger brudd på forbudet i lovens § 8 a. 
Cardo Partners AS har i den anledning brakt saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg. 

Klageren, Cardo Partners AS, har i det vesentlige gjort gjeldende: 

Det må kunne legges til grunn at innklagede ved etablering og valg av navn var godt kjent 
med Cardo Partners AS, og at stifterne av det innklagede selskap var klar over at de ville 
konkurrere med Cardo Partners AS om oppdrag fra de samme kundene.  
 
Det ligger ikke beskyttelsesverdige motiver bak innklagedes navnevalg, og navnevalget kan 
ha en betydelig forstyrrende effekt på konkurransen selskapene imellom. Ved navnelikheten 
oppstår forvekslingsfare som medfører risiko for ufortjent overgang av både goodwill og 
badwill.  
 
Ved vurderingen av forvekselbarheten mellom foretaksnavnene, må det særlig legges vekt på 
den visuelle likhet mellom navnene. Ordet ”Partners” er likt og står på samme plass i begge 
navn. ”Cardo” og ”Credo” begynner og ender med samme bokstaver. Den fonetiske likheten 
er sterk, med lik betoning og likt trykk.  
 
Likheten i konsept er særlig slående. Begge navnene er uten nasjonale/regionale trekk. De 
inneholder heller ikke lett gjenkjennelige person- eller stedsnavn. Dette gjør det vanskelig å 
holde navnene fra hverandre. 
 
Det foreligger ikke forskjeller i navnenes betydning eller de skapte forestillingsbilder som 
bidrar til å redusere forvekslingsfaren. Med den svake latinkunnskap som forefinnes selv hos 
velutdannede nordmenn, framstår det som lite realistisk å hevde at forskjellen i betydning 
svekker risikoen for at navnene forveksles. 
 
Foretaksnavnene må vurderes som en helhet slik de står. Ettersom det første leddet i de to 
navnene ikke vil ha noen spesiell betydning for en norsk eller nordisk markedsdeltaker, vil 
”Partners” oppfattes som det mest dominerende element i navnene. Når man først velger å 
benytte ordet ”Partners”, øker dette kravet til at resten av navnet er egnet til å skille dem fra 
konkurrentene. 
 
I tillegg til navnelikheten, har innklagede i sin markedsføring gjort lite for å redusere risikoen 
for forveksling. I stillingsannonse fra desember 2003 benyttet innklagede omtrent samme 
annonsestørrelse, oppsett, stillingsbeskrivelse og uttrykksmåte som i klagerens annonse. I en 
bransje der det sjelden benyttes reklame i ordinær forstand, er rekrutteringsannonser en viktig 
profilering. Annonsene framstår som unødvendig like. Også mellom partenes nettsteder er det 
vesentlige likhetstrekk. 
 
Begge selskaper har som sin sentrale forretningsidé å bidra i omstillings- og 
restruktureringsprosesser. De to virksomhetene tilbyr hovedsakelig de samme tjenester til 
hovedsakelig det samme markedet. I en situasjon der innklagede har startet opp virksomhet i 
en nisje hvor det finnes én annen aktør, må det være et særlig krav til aktsomhet og 
hensynsfullhet. 
 
Cardo Partners AS er et originalt kjennetegn, og det tilsier at innehaveren gis et relativt sterkt 
vern mot at konkurrenter kopierer alle vesentlige trekk og bruker det på sin egen virksomhet. 
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Når klageren mener innklagede har handlet i strid med god forretningsskikk, er det særlig 
fordi innklagede i utgangspunktet hadde tilnærmet uendelige variasjonsmuligheter når de 
skulle finne navn på sin virksomhet. Innklagede har ikke utnyttet disse mulighetene, men 
valgt et navn som klart er egnet til å skape forveksling. Innklagede kan heller ikke høres med 
at de har et særlig behov for å kalle seg nettopp Credo Partners AS.  
 
Klageren reagerte umiddelbart da man ble kjent med innklagedes navnevalg. Når det 
foreligger en så direkte og aktuell konkurransesituasjon, har klageren et legitimt behov for 
vern mot nærgående konkurranse. At klageren er en relativt ung aktør i markedet, er ikke 
avgjørende. Det vises til Tore Lunde: God forretningsskikk næringsdrivande imellom, (2001), 
side 263. 
 
Det vises for øvrig til Næringslivets Konkurranseutvalgs uttalelser i sakene 06/2001, 10/2003, 
06/1995 og 11/1994 samt til mindretallets syn i 12/2002. 
 
Klageren har framsatt følgende avsluttende anmodning: 
 
”Cardo Partners AS ber Næringslivets Konkurranseutvalg avgi uttalelse om at Credo Partners 
AS ved å ta dette foretaksnavnet, har handlet i strid med god forretningsskikk, jfr. 
markedsføringslovens § 1 og § [8a].” 

Innklagede, Credo Partners AS, har i det vesentlige gjort gjeldende: 
Det bestrides at innklagede har handlet i strid med god forretningsskikk, jf 
markedsføringsloven § 1 og § 8 a. 
 
Det foreligger ikke forvekselbarhet mellom klagers og innklagedes foretaksnavn. Ordet 
”Partners” er en generell betegnelse og forekommer i et meget stort antall norske 
foretaksnavn. Forvekselbarheten må således først og fremst vurderes i forhold til ”Cardo” og 
”Credo”. Disse ordene skiller seg både visuelt og i uttale. Ordene har ulik betydning, og 
betydningen av ”Credo” vil være kjent blant mange.  
 
Nærings- og handelsdepartementet har fattet vedtak om at foretaksnavnene ikke er 
forvekselbare. Klagerens argumenter i klagen til Næringslivets Konkurranseutvalg etterlater 
et inntrykk av at innvendingene først og fremst gjelder departementets konklusjon i 
forvekselbarhetsvurderingen, og ikke innklagedes markedsføring og opptreden for øvrig. 
 
Når det gjelder de markedsføringsrettslige spørsmål saken reiser, vises det innledningsvis til 
at Næringslivets Konkurranseutvalg i sin tidligere praksis har uttalt at det må foreligge 
elementer ut over de rent firmarettslige for at markedsføringslovens regler skal komme til 
anvendelse, se sakene 11/1994, 05/1995 og 06/2001.  
 
Det er ikke riktig som klageren hevder at selskapene driver tilnærmet identisk virksomhet. I 
forhold til det som er opplyst på klagerens hjemmeside, er det kun ett virksomhetsområde 
som både klager og innklagede markedsfører, nemlig ”turnaround and restructuring”. Det vil 
imidlertid være vesentlige forskjeller mellom klager og innklagede med hensyn til 
utførelsesmåte. I tillegg kommer at innklagedes fagspesialister har en gjennomsnittlig 
yrkesmessig erfaring på 23 år, mens fagspesialistene hos klager har en gjennomsnittlig 
yrkeserfaring på ca 8 år. Ulikhetene i erfaringsbakgrunn mellom medarbeiderne i klager og 
innklagede er et av de forhold som skiller partenes virksomheter. 
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Det er heller ikke riktig at klageren og innklagede er de eneste i en markedsnisje. Tre av 
partnerne hos innklagede har siden 1980-tallet bistått forskjellige selskaper med turnaround-
operasjoner. Det finnes også en rekke andre aktører i dette markedet i Norge.   

 

Innklagede skaffer sine oppdrag gjennom det nettverk av personlige relasjoner partnerne har 
bygget opp gjennom en årrekke, og ikke gjennom reklame og markedsføring. Innklagedes 
tjenester er i stor grad avhengig av partnernes renommé og erfaring, og kundene er 
næringsdrivende med et bevisst forhold til hvem de inngår samarbeid med. Dette er forhold 
som i betydelig grad reduserer faren for forveksling. 
 
Innklagedes hjemmeside illustrerer at innklagede ikke baserer seg på alminnelig 
markedsføring. Hjemmesiden er også forskjellig fra klagers på en rekke punkter, blant annet 
når det gjelder skrifttype, farge og størrelse på tekst, bakgrunnsfarge og layout. 
 
Innklagede har siden oppstarten omkring årsskiftet 2002/2003 rykket inn én stillingsannonse 
på grunn av behov for to nye medarbeidere. For innklagede er således stillingsannonser ikke 
et sentralt virkemiddel for å markere seg. Stillingsannonsen hadde, innenfor de 
variasjonsmuligheter som finnes, en ganske annen utforming enn klagers stillingsannonse, 
både når det gjelder språk, skrifttype, beskrivelse av virksomhetene, grafisk utforming og 
plassering samt layout på foretaksnavnene. Innklagede har verken i forbindelse med innrykket 
av stillingsannonsen eller for øvrig opplevd eksempel på forveksling med klager. 
 
Innklagede har framsatt slik avsluttende anmodning: 
 
”Innklagede ber Næringslivets Konkurranseutvalg avgi uttalelse om at innklagede ikke har 
handlet i strid med god forretningsskikk, jf markedsføringsloven § 1 og [§] 8 a ved å ta 
foretaksnavnet Credo Partners AS.”  

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
Cardo Partners AS har i klagen anmodet om at Næringslivets Konkurranseutvalg slår 
fast at innklagede, ved å ta navnet Credo Partners AS, har handlet i strid med 
markedsføringsloven §§ 1 og 8 a. Det framgår imidlertid av klagen for øvrig at Cardo 
Partners AS mener at Credo Partners AS’ profilering av selskapet også er i strid med de 
nevnte bestemmelsene. 
 
Registreringen av foretaksnavnet Credo Partners AS har som nevnt vært påklaget av 
Cardo Partners AS etter firmalovens regler. Nærings- og handelsdepartementet – som 
klageinstans – fant at registreringen ikke var i strid med firmaloven § 2-6 nr 4.  
Næringslivets Konkurranseutvalg har i flere saker uttalt seg om forholdet mellom 
markedsføringsloven og firmaloven, se for eksempel sak 06/2002 med videre 
henvisninger. Det framgår av disse at Konkurranseutvalget har lagt til grunn at 
markedsføringsloven i visse situasjoner kan supplere firmaloven, og at det sentrale 
vurderingstemaet er om det foreligger elementer ut over de rent firmarettslige som er 
avgjørende i forhold til markedsføringsloven.  
 
Ved vurderingen av om navnevalget rammes av markedsføringsloven § 1 og § 8 a må 
det blant annet legges vekt på om innklagedes navnevalg framstår som en etterligning 
av klagerens navn, og om navnevalget gjør at det foreligger forvekslingsfare i markedet. 
Når det gjelder begrepene ”Cardo” og ”Credo”, har disse ulik betydning. Begrepene er 
latinske, og betyr henholdsvis akse, vendepunkt og ”jeg tror”. Til tross for forskjellen i 
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betydning, framstår begrepene – når de brukes på norsk – som relativt like, både 
fonetisk og visuelt. Begge selskaper holder til i Oslo og – i hvert fall et stykke på vei – 
driver virksomhet i samme bransje.  
 
Utvalget finner likevel at navnevalget ikke strider mot markedsføringslovens regler. 
Utvalget legger særlig vekt på at selskapenes virksomhet er bedriftsrådgivning. 
Virksomheten er rettet mot det som kan betegnes som profesjonelle aktører – selskaper 
og næringsdrivende – som må antas å ville skaffe seg betydelig kunnskap om de aktuelle 
tjenester selskapene tilbyr, hvilke personer i selskapene som kan bistå i det aktuelle 
tilfellet, og hva slags kvalifikasjoner og omdømme disse personene har, før nærmere 
avtaler inngås. I en slik situasjon er det ikke den samme fare for forveksling i 
forbrukerforhold. Næringslivets Konkurranseutvalg legger også vekt på at Cardo 
Partners AS var et relativt nystartet selskap da Credo Partners AS tok sitt navn, slik at 
sistnevnte heller ikke kan anses å ha utnyttet eller ”snyltet” på en for Cardo Partners 
AS vel etablert markedsposisjon.  
 
Konkurranseutvalget kan videre ikke se at profileringen av Credo Partners AS, slik den 
er dokumentert gjennom selskapets hjemmeside på internett og stillingsannonse, 
rammes av markedsføringsloven § 1 eller § 8 a, selv om man tar i betraktning at 
selskapenes navn framstår som relativt like. Konkurranseutvalget nevner generelt at 
Cardo Partners AS ikke har laget noen logo eller særegen utforming av firmanavnet ved 
valg av skrifttype og lignende.  
 
For så vidt gjelder selskapenes hjemmesider spesielt, har begge disse blå bakgrunn. Ut 
over dette er det etter Konkurranseutvalgets syn ikke større likhet enn det som er vanlig 
for hjemmesider av denne type. 
 
Når det gjelder stillingsannonsene, har Credo Partners AS, etter det som er opplyst, 
rykket inn én stillingsannonse. Dette var i Finansavisen 17. desember 2003. Annonsen er 
framlagt for Næringslivets Konkurranseutvalg. Til sammenligning er det for 
Konkurranseutvalget framlagt en stillingsannonse fra Cardo Partners AS, som ble 
rykket inn i Finansavisen og i Dagens Næringsliv henholdsvis 13. og 14. november 2002. 
Cardo Partners AS’ annonser er utformet på engelsk, mens Credo Partners AS’ 
annonse er på norsk. Begge annonsene inneholder innledningsvis en presentasjon av 
selskapene. Slik presentasjon i stillingsannonser er vanlig. I det foreliggende tilfellet er 
for øvrig denne delen av de aktuelle annonsene forskjellige både i form og innhold. 
Derimot er selve utlysningsteksten for stillingene sydd over samme lest, med en 
presentasjon av hva som skal være den nyansattes rolle/arbeidsoppgave og deretter en 
opplisting av krav til hva slags kvalifikasjoner den nyansatte (søkeren) skal ha. Også 
dette er en utforming av stillingsannonser som er nokså vanlig.  
 
Etter en samlet vurdering konkluderer Konkurranseutvalget med at innklagede ikke 
har overtrådt markedsføringsloven § 1 eller § 8 a.  

Uttalelsen er enstemmig. 
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Sak nr. 03/2004 

Den 11. mai 2004: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Jostein Refsnes, Arnstein Lund, Bjørn Tore 
Flaatten og Per Trygve Berg.  
 
Tidligere ansatte i selskapet ErgoSolutions AS etablerte et konkurrerende selskap Falcon 
Systems AS. Begge selskapene utviklet og markedsførte prosjektstyringsverktøy. Utvalget 
kom til at det var i strid med markedsføringsloven § 1 at Falcon Systems AS som ledd i 
markedsføringen av sitt produkt tok skriftlig kontakt med ErgoSolutions AS’ kunder. Utvalget 
kom også til at innholdet i det tilbudsbrev som Falcon Systems AS utferdiget, representerte 
brudd på markedsføringsloven § 2 og forskrift om sammenlignende reklame § 3 bokstav a. 
Enstemmig. 
 
Klager:  ErgoSolutions AS 
   Postboks 4364, Nydalen 
   0402 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Grette DA 
   v/advokat Felix Reimers 
   Postboks 1397, Vika 
   0114 Oslo 
 
Innklaget: Falcon Systems AS 

Vollsveien 13 C 
1366 Lysaker   
  

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 
   v/advokat Tor Wilhelm Seim 
   Postboks 359, Sentrum 
   0101 Oslo 
 

Sakens bakgrunn 
Klageren, ErgoSolutions AS, utvikler, markedsfører og selger et 
prosjekteringsstyringsverktøy (programvare) under navnet Quick View™. Bruk av Quick 
View™ forutsetter at det i tillegg til en lisensavtale inngås en serviceavtale mellom 
ErgoSolutions AS og dets kunder. Serviceavtalen er obligatorisk og inkluderer brukerstøtte, 
teknisk støtte, eventuelle endringer, samt at kunder får tilsendt nye versjoner av programvaren 
når disse foreligger. 
 
Innklagede, Falcon Systems AS, er et firma som driver med konsulentvirksomhet tilknyttet 
system- og programvare, herunder utvikling og markedsføring av 
prosjektstyringsprogramvaren Falcon Systems. Selskapet ble stiftet høsten 2003 av tre 
personer som inntil da hadde vært ansatt hos ErgoSolutions AS. Programvaren Falcon 
Systems er fortsatt under utvikling, og vil bli et konkurrerende produkt til Quick View™ når 
det etter planen lanseres tredje kvartal 2004. 
 
Som ledd i markedsføringen av sitt nye produkt, tok Falcon Systems AS i januar 2004 
skriftlig kontakt med ErgoSolutions AS’ kunder. I forbindelse med klagen til Næringslivets 
Konkurranseutvalg har ErgoSolutions AS fremlagt eksempel på et slikt brev som er sendt til 
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selskapets kunder. Brevet som er fremlagt, er datert 12. januar 2004 og stilet til Storebrand. 
Det er undertegnet av daglig leder i Falcon Systems AS, Omar Thune, som tidligere var ansatt 
hos ErgoSolutions AS. Brevet har overskriften ”Tilbud til brukere av Quick View”. I brevet 
heter det blant annet: 
 

”Betal serviceavtalen på Quick View til Falcon Systems AS og få gratis tilsendt den nye 
prosjektstyringsprogramvaren Falcon Systems fra Falcon Systems AS! Vi gir deg også full 
brukersupport på Quick View frem til tidspunktet når den nye programvaren er klar. 

… 
Hos ErgoSolutions erfarte vi at Quick View ikke hørte til kjernevirksomheten til Ergo – på 
litt over ett år ble gruppen som jobbet med Quick View halvert, dette uten at det var 
budsjettmessige årsaker som lå til grunn. Vi sluttet fordi vi forstod at innenfor Ergo så 
hadde gruppens prosjektsyringskompetanse smuldret bort. Vi fikk større og større 
problemer med å gi tilfredsstillende support til våre kunder, enda mindre vedlikeholde og 
videreutvikle Quick View. 

På tross av at nær sagt all kompetanse er flyttet til Falcon Systems AS har vi ikke lykkes 
med å få til en avtale med ErgoSolutions om et samarbeid om Quick View. Vi tror derfor 
at Quick View på sikt vil dø ut og har derfor valgt å utvikle ny programvare. Denne 
programvaren får samme navn som vårt firmanavn. Programvaren skal skille seg fra alle 
andre verktøy for prosjektstyring: 

---” 
 

Med brevet fulgte en faktura. Fakturaen refererer til den serviceavtalen som vedkommende 
kunde – i dette tilfellet Storebrand – hadde med ErgoSolutions AS. Fakturabeløpet var 50.840 
kroner. Om fakturaen heter det i brevet fra Falcon Systems AS: 
 

”Du aksepterer tilbudet ved å betale beløpet på vedlagte faktura innen 31.01.04. Dette 
betyr at Falcon Systems AS vil gi deg brukersupport på Quick View, i tillegg får ditt firma 
den nye prosjektstyringsprogramvaren fra Falcon Systems AS gratis!” 

ErgoSolutions AS mener at tilbudsbrevet fra Falcon Systems AS representerer flere brudd på 
markedsføringsloven, og har brakt saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg. 

Klageren, ErgoSolutions AS, har i det vesentlige gjort gjeldende: 
Tilbudet fra Falcon Systems AS er sendt til samtlige brukere av Quick View™, og 
faktureringsbeløpet som er benyttet, er identisk med beløpet som ErgoSolutions AS fakturerer 
i forbindelse med fornyelse av Serviceavtalen. Dette viser at Falcon Systems AS har benyttet 
kundelistene – og kundedatabasen – til ErgoSolutions AS. I og med det tidligere 
ansettelsesforhold for flere av de personer som står bak Falcon Systems AS, er slik bruk av 
kundelister i strid med markedsføringsloven § 7. 
 
Tilbudet som Falcon Systems AS har sendt ErgoSolutions AS’ kunder gir inntrykk av at 
Falcon Systems AS tilbyr tilsvarende tjenester som den som inngår i Serviceavtalen. Dette er 
feil og villedende, idet Falcon Systems AS kun kan tilby brukerstøtte til Quick View™. 
Serviceavtalen består av flere komponenter, herunder rett til oppdatering og feilrettinger. 
Videre er Serviceavtalen obligatorisk i den forstand at videre bruk av Quick View™ 
forutsetter fornyelse av avtalen. Innbetaling av fakturaen til Falcon Systems AS innebærer 
opphør av kundens bruksrett/lisens til programmet. Skal kunden fortsatt kunne bruke Quick 
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View™, må kunden også foreta innbetaling til ErgoSolutions AS. Tilbudet er således egnet til 
å villede, og i strid med markedsføringsloven § 2.  
 
Videre er det i strid med markedsføringsloven § 2 når det i tilbudet heter at innbetaling fra 
kunden medfører at denne får tilsendt den nye prosjektstyringsprogramvaren Falcon Systems 
gratis, jf det som er sagt like ovenfor. Under en hver omstendighet gjøres det gjeldende at 
denne form for markedsføring er i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 1 om 
god forretningsskikk og god markedsføringsskikk. 
 
Det er ikke riktig at ErgoSolutions AS’ prosjektstyringskompetanse er ”i ferd med å smuldre 
bort”, slik det heter i tilbudet. Det er heller ikke riktig at ErgoSolutions ikke greide å yte 
support, vedlikehold og videreutvikling av Quick View™. Det som sies om dette i tilbudet, er 
et forsøk på å sverte ErgoSolutions AS og selskapets tillit i markedet. Dette er i strid med 
markedsføringsloven § 2, og under en hver omstendighet i strid med § 1. 
 
Det er også feil når det i tilbudet heter at Falcon Systems AS har forsøkt å få til en avtale med 
ErgoSolutions AS, men ikke lykkes med dette. ErgoSolutions AS tilbød dem en 
forhandleravtale, men dette tilbudet ble aldri besvart. Videre er det feil når det heter at Quick 
View™ ”på sikt vil dø ut …”. Det gjøres gjeldende at denne form for skremselspropaganda er 
i strid med markedsføringsloven § 2, og under enhver omstendighet i strid med § 1. 
 
ErgoSolutions AS har lagt ned slik  

P Å S T A N D : 
1. Falcon Systems bruk av ErgoSolutions kundelister er i strid med 

markedsføringsloven § 7. 
 

2. De enkelte påstander i tilbudsbrev datert 12. januar 2004 fra Falcon er i 
strid medmarkedsføringsloven §§ 1 og 2. 
 

3. Tilbudsbrevet fra Falcon sett under ett er i strid med markedsføringsloven 
§§ 1 og 2. 
 

Innklagede, Falcon Systems AS, har i det vesentlige gjort gjeldende: 
De tidligere ansatte i ErgoSolutions AS – nå ansatt i Falcon Systems AS – har ikke noen form 
for konkurranseklausuler som hindrer etablering og utøvelse av forretningsvirksomhet i 
samme bransje som ErgoSolutions AS. Programvaren som Falcon Systems AS utvikler, er 
heller ikke den samme programvare som Quick View™. 
 
ErgoSolutions AS har i løpet av februar/mars 2004 sendt ut brev til brukere av programmet 
Quick View™. I brevet fremsettes det uriktige påstander om Falcon Systems AS. Dette er 
påstander som forsøker å svekke Falcon Systems AS troverdighet, og de er i strid med 
markedsføringsloven. 
 
Falcon Systems AS har ikke ulovlig brukt ErgoSolutions AS’ kundelister. Kundelistene ligger 
på ErgoSolutions AS’ hjemmeside og representerer således ingen bedriftshemmelighet. 
Falcon Systems AS har derfor ikke brutt markedsføringsloven § 7. 
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Tilbudsbrevet fra Falcon Systems AS rammes ikke av markedsføringsloven § 2 om villedende 
markedsføring. Det fremgår av brevet at Falcon Systems AS kun tilbyr brukersupport til 
Quick View™. Den tjeneste som Falcon Systems AS tilbyr, kan ikke betegnes som gratis og 
derved villedende. Tjenesten, det vil si brukersupport, skal det betales for. Dette fremgår klart 
av tilbudsbrevet. Programvaren som selskapet er i ferd med å utvikle, skal imidlertid være 
gratis. Dette må anses som et velkomsttilbud og en introduksjonspakke fra Falcon Systems 
AS, og representerer ikke brudd på markedsføringsloven § 2 om villedende markedsføring. 
Tilbudsbrevet inneholder ikke uriktig informasjon. I brevet gis det uttrykk for hvordan de som 
tidligere var ansatt i ErgoSolutions AS – nå ansatt i Falcon Systems AS – subjektivt oppfattet 
arbeidssituasjonen hos sin tidligere arbeidsgiver. Det er videre på det rene at Omar Thune, 
mens han var ansatt i ErgoSolutions AS, ble informert om at han måtte påregne reduksjoner i 
sin gruppe. Gruppen hadde blant annet ansvaret for videreutvikling av Quick View™. Videre 
er det korrekt når det i tilbudsbrevet heter at Falcon Systems AS ikke har fått til en 
samarbeidsavtale med ErgoSolutions AS. Falcon Systems AS har ved flere anledninger 
forsøkt dette, men dessverre ikke lykkes. 
 
Falcon Systems har heller ikke opptrådt i strid med god forretningsskikk og god 
markedsføringsskikk. Falcon Systems AS har sendt ut brevet til potensielle kunder for å 
markedsføre sitt nye produkt. For Falcon Systems AS oppleves det som ubekvemt å bli 
beskyldt for brudd på markedsføringsloven. ErgoSolutions AS har på sin side sendt ut brev til 
Quick View™s kunder der det heter at Falcon Systems AS’ tilbudsbrev inneholder ”en rekke 
villedede og feilaktige opplysninger”. Dette er ikke riktig, og følgelig er det ErgoSolutions 
AS som kommer med villedende og uriktige opplysninger.  
 
Falcon Systems AS har lagt ned slik  

P Å S T A N D : 
1. Falcon Systems har ikke handlet i strid med markedsføringsloven § 7. 

 
2. De enkelte påstander i tilbudsbrev av 12. januar 2004 er ikke i strid med 

markedsføringsloven §§ 1 og 2. 
 

3. Tilbudsbrevet fra Falcon sett under ett er ikke i strid med 
markedsføringsloven §§ 1 og 2. 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Konkurranseutvalget drøfter først om det foreligger brudd på markedsføringsloven § 7, 
eventuelt § 1.  
 
Markedsføringsloven § 7 rammer den som har fått kunnskap om eller rådighet over en 
bedriftshemmelighet i anledning av et tjeneste-, tillits- eller forretningsforhold og som 
rettsstridig utnytter slik hemmelighet i næringslivet. 
 
Det er på det rene at ansatte i Falcon Systems AS, blant annet daglig leder, har vært 
ansatt i ErgoSolutions AS. Videre synes det på det rene at Falcon Systems AS benyttet 
ErgoSolutions AS’ kundelister i sin næringsvirksomhet. Opplysningene ble benyttet i 
forbindelse med tilbudet om selskapets nye programvare som er fremsatt overfor 
Storebrand. Kundelistene – eller en oversikt over de viktigste kundene – har imidlertid 
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vært lagt ut på ErgoSolutions AS’ hjemmeside, noe som tilsier at disse opplysningene i 
seg selv ikke kan anses som bedriftshemmeligheter. Falcon Systems AS har imidlertid 
overfor ErgoSolutions AS’ kunde Storebrand også benyttet det samme fakturabeløp for 
brukersupport av Quick View™ og den samme kontaktperson (hos Storebrand), som 
ErgoSolutions AS har benyttet. Utvalget finner det sannsynlig at dette (fakturabeløp og 
kontaktperson) er opplysninger som Falcon Systems AS har fått fra de personer som 
har sluttet i ErgoSolutions AS.  
 
Opplysning om hvem som er kontaktperson hos en kunde, kan vanskelig anses å være 
en bedriftshemmelighet. Opplysninger om størrelsen på fakturering av en virksomhets 
salg av varer og tjenester vil derimot etter omstendighetene kunne være det. Dette 
gjelder særlig dersom virksomheten opererer med individuell prising i forhold til den 
enkelte kunde. Annerledes kan det stille seg dersom virksomheten opererer med faste 
enhetspriser. I sistnevnte tilfelle vil den pris som virksomheten opererer med bli kjent 
blant flere, og derved miste sitt preg av å være hemmelig. Det er uklart for 
Konkurranseutvalget hvordan prissettingen har vært av Quick View™ fra 
ErgoSolutions AS’ side. Slik saken er opplyst, er Konkurranseutvalget under tvil 
kommet til at bruken av de aktuelle opplysninger her ikke representerer brudd på 
markedsføringsloven § 7, idet opplysningene – ikke enkeltvis eller samlet – kan anses å 
utgjøre bedriftshemmeligheter.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg finner derimot at handlingen er i strid med god 
forretningsskikk, jf markedsføringsloven § 1 første ledd. Utvalget legger blant annet 
vekt på at Falcon Systems AS direkte har benyttet ErgoSolutions AS’ database i 
forbindelse med utsendelsen. At databasen er benyttet på denne måten, er 
sannsynliggjort gjennom den dokumentasjon som ErgoSolutions AS har fremlagt. Det 
er heller ikke bestridt av Falcon Systems AS at man har hatt ErgoSolutions AS’ 
kundedatabase tilgjengelig.   
 
Utvalget går så over til å drøfte om påstander i tilbudsbrevet rammes av 
markedsføringslovens bestemmelser.  
 
Tilbudsbrevet kan innledningsvis oppfattes slik at betaling av beløpet innebærer en 
fornyelse av den serviceavtale som i dette tilfellet Storebrand har med ErgoSolutions 
AS, men slik at Falcon Systems AS overtar ErgoSolutions AS’ forpliktelser.  
 
Serviceavtalen mellom ErgoSolutions AS og Storebrand – som er lagt frem for 
Konkurranseutvalget – viser imidlertid at den inneholder forpliktelser som går lengre 
enn det som følger av tilbudet fra Falcon Systems AS.  
 
Det er også tvilsomt om Storebrand overhodet ville ha adgang til å benytte 
programvaren Quick View™ etter å ha betalt den faktura som Falcon Systems AS 
sendte, idet det følger av den inngåtte serviceavtale mellom ErgoSolutions AS og 
Storebrand at bruk av Quick View™ var betinget av fornyelse av serviceavtalen mellom 
disse partene. Tilbudsbrevet fra Falcon Systems AS må således på dette punktet anses 
villedende. Dette innebærer at det også var villedende når det i brevet heter at man ved 
innbetaling ville få gratis tilsendt den nye programvaren som var under utvikling hos 
Falcon Systems AS. Tilbudsbrevet rammes av markedsføringsloven § 2 om forbud mot 
villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet.  
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I tilbudsbrevet heter det videre at ErgoSolutions AS’ ”prosjektstyringskompetanse 
smuldret bort” og at Falcon Systems AS’ ansatte – mens de var hos ErgoSolutions AS – 
fikk ”større og større problemer med å gi tilfredsstillende support til våre kunder, enda 
mindre vedlikeholde og videreutvikle Quick View.” Det heter også at ”nær sagt all 
kompetanse er flyttet til Falcon” og at ”Quick View på sikt vil dø ut”.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg finner det klart at dette er i strid med 
markedsføringsloven § 2. Det alminnelige sannhetskrav, som ellers ved markedsføring, 
er særlig fremtredende i markedsføring der konkurrentens produkter omtales. Dette 
kommer blant annet til uttrykk i forskrift av 19. desember 2000 nr 1653 om 
sammenlignende reklame – særlig § 3 – fastsatt i medhold av markedsføringsloven § 2 
femte ledd. Slik sammenlignende reklame kan bare aksepteres når sammenligningen er 
fullt ut korrekt, relevant og fair. Det er den som foretar sammenligningen, som må 
bevise at det er faktisk grunnlag for vurderingene og konklusjonene. Dette er fastslått i 
en rekke uttalelser fra Næringslivets Konkurranseutvalg. Det følger også av forskriften 
om sammenlignende reklame at den ikke skal inneholde nedsettende omtale av en 
konkurrents virksomhet, forskriften § 3 bokstav e.  
 
Det er i dette tilfellet ikke ført bevis fra Falcon Systems AS for det faktiske grunnlag for 
vurderingene og konklusjonene i tilbudsbrevet. Deler av omtalen av ErgoSolutions AS 
og Quick View™ må også anses som nedsettende. Næringslivets Konkurranseutvalg 
finner derfor at det også på disse punkter foreligger brudd på markedsføringsloven § 2 
som setter forbud mot i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn 
villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen av varer eller tjenester, 
og at det foreligger overtredelse av forskrift om sammenlignende reklame § 3 bokstav a. 
Det endrer ikke Konkurranseutvalgets vurdering og konklusjon at det fremgår av 
tilbudsbrevet at påstandene bygger på erfaringer Falcon Systems AS’ ansatte har fra sin 
ansettelsestid i ErgoSolutions AS. 

Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig. 
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Sak nr. 04/2004 

Den 24. juni 2004: Kristine Schei, Eirik Akerlie,  Mari Solgaard, Espen Ødegaard, Arnstein 
Lund, Henriette Kristoff, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten og Henrik Munthe. 
 
Figgjo AS, som produserer porselen for storkjøkkenmiljøer, gjorde gjeldende at Idé AS, som 
blant annet driver salg av gaveartikler, hadde et produkt – et krus – som var en tilnærmet 
avstøpning av et av Figgjos krus, som inngikk i et prisbelønnet servise selskapet hadde 
produsert. Utvalget uttalte at det var mange likheter mellom de to krusene, men kom under tvil 
til at utformingen av hankene gjorde at de designmessig fremsto som såvidt forskjellige at det 
ikke var forvekslingsfare, jf markedsføringsloven § 8a. Etter utvalgets syn forelå det heller ikke 
brudd på markedsføringsloven § 1. Enstemmig. 

 
Klager:  Figgjo AS  
   4332 Figgjo 
 
Prosessfullmektig: Bull & Co Advokatfirma ANS 

v/advokat Bente Holmvang 
Postboks 552, Sentrum 
0105 Oslo 
  

Innklaget   Idé AS 
   Postboks 24 
   Dyrløkkeveien 19 

1441 Drøbak 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Hellerøy & Co DA AS 

v/advokat Ingvar Reichelt Lind 
Postboks 3 
1401 Ski 

 

Sakens bakgrunn 
Saken gjelder spørsmål om brudd på markedsføringsloven § 8 a, eventuelt § 1 - urimelig 
etterligning.  
 
Klageren, Figgjo AS, er et selskap som ble etablert i 1941. Selskapet har spesialisert seg på 
produksjon av porselen for storkjøkkenmiljøer av vitro porselen. Selskapet har egen design- 
og produksjonsavdeling. I tillegg har Figgjo AS et nært samarbeid med eksterne kunstnere og 
designere.  
 
Innklagede, Idé AS, driver innenfor produkter til bedriftsprofilering. Selskapet har 
hovedkontor i Drøbak og til sammen fem avdelingskontorer i andre deler av Norge. 
Selskapets virksomhet kan deles i tre segmenter: tekstiler, gaveartikler og harde varer. 
 
Kunstneren Johan Verde har designet et servise som blant annet vant Statens 
designkonkurranse 94. Serviset ble videre tildelt Merket for God Design i 1996. Figgjo AS 
overtok produksjons- og salgsrettighetene til serviset. I serviset inngår et krus, her kalt Verde-
kruset. 
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Idé AS har importert og solgt til sine kunder en type krus som er produsert i Kina. Kruset er i 
utgangspunktet ikke produsert for Idé AS. Selskapet har i forbindelse med markedsføring og 
salg av kruset kalt det ”Drøbak”. 
 
Det er opplyst at prisen på Verde-kruset er 65,50 kroner eks mva. Prisen på kruset ”Drøbak” 
er opplyst å være 30,92 kroner eks mva ved bestilling av 250 krus. Denne prisen inkluderer en 
startkostnad på 480 kroner samt trykk. Prisen går ned ved bestilling av flere krus. Prisen på 
Verde-kruset er uavhengig av antall kjøpte krus. 
 
Figgjo AS mener at Idé AS’ krus ”Drøbak” representerer en urimelig etterlikning av det krus 
som inngår i det serviset som er designet av Johan Verde, og har brakt saken inn for 
Konkurranseutvalget.  
 
Konkurranseutvalget har i forbindelse med behandlingen av saken fått oversendt ett 
eksemplar av hvert av krusene.  

Klageren, Figgjo AS, har i det vesentlige gjort gjeldende: 
Det er ikke grunnlag for å avvise saken, slik Idé AS anfører. Hvorvidt klagen er framsatt for 
sent – slik Idé AS anfører – er et spørsmål om rekkevidden av markedsføringslovens 
bestemmelser. Dette er forhold som hører under Konkurranseutvalgets kompetanse, og er 
tidligere lagt til grunn av utvalget, se uttalelse i sak nr 13/1991.  
 
Retten til å påberope markedsføringslovens bestemmelser er ikke bortfalt ved passivitet. 
Figgjo AS henvendte seg til Idé AS umiddelbart etter at man ble oppmerksom på produktet 
fra Idé AS. Idé AS fikk derved et klart varsel om at Figgjo AS hadde innvendinger. Idé AS 
var også klar over at Figgjo AS ved en rekke anledninger sommeren 2003 forsøkte å komme i 
kontakt for å følge opp saken. At det deretter gikk noe tid før saken ble tatt opp skriftlig, kan 
ikke medføre at Figgjo har tapt sin rett ved passivitet.  
 
Verde-kruset nyter opphavsrettslig vern. Dette viser at kruset er så særpreget og originalt at 
det nyter vern mot urimelig utnyttelse og kopiering etter markedsføringslovens § 8 a, 
eventuelt § 1. 
 
Kruset ”Drøbak” er nærmest en ren avstøpning av Verde-kruset. Dersom kruset ikke er en ren 
avstøpning, er produktet i hvert fall basert på samme form og mål som Verde-kruset. Krusene 
har identisk høyde og samme omkrets i bunn og topp. Verde-kruset har vært forbilde for Idé 
AS’ krus, som ikke er tilført nye trekk. Idé AS har ikke gjort noe for å utnytte de 
variasjonsmuligheter som finnes for utforming av krus.  
 
Forvekslingsfaren av krusene er nærliggende. ”Drøbak” har ingen merking av produktets 
opprinnelse. Dette i motsetning til Figgjo AS’ krus, som har merking i bunnen. Manglende 
merking på ”Drøbak” øker forvekslingsfaren. Selv om krusene er produsert i henholdsvis 
porselen (Verde-kruset) og keramikk (”Drøbak”), er forvekslingsfaren stor.  
 
Materialforskjellen vil ikke automatisk oppfattes av en kjøper, og kvalitetsforskjellen kommer 
til syne over tid. Prisforskjellen på krusene er heller ikke så markant at dette i seg selv utgjør 
noen oppsiktsvekkende forskjell mellom krusene. Det vises i denne forbindelse til RG 1998 
side 277 og Konkurranseutvalgets uttalelse i sak 7/1996.  
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Det må også legges vekt på at begge parter selger sine produkter primært til bedriftsmarkedet. 
Idé AS selger sine produkter gjennom katalog og på Internett, noe som også er med på å øke 
forvekslingsfaren. 
 
Det gjenkjennelige trekk ved Verde-kruset er det estetisk formmessige uttrykket Verde har 
gitt kruset. Kruset har fått mye publisitet, og det er grunn til å tro at kjøpere av kruset har 
merket seg dets design. Idé AS har utnyttet denne situasjonen ved å snylte på den 
innarbeidelse og gjenkjennelseseffekt som er skapt gjennom langvarig markedsføring av 
Verde-kruset.  
 
Figgjo bruker store ressurser på å utvikle sin design, og har store utviklingskostnader knyttet 
til å engasjere designere og til produksjon. Figgjo må kunne kreve et vern mot at andre, uten 
utviklingskostnader, etterligner en av deres bestselgere.  
 
Den omstendighet at Idé AS har kjøpt kruset i Kina uten kjennskap til Verde-kruset, er uten 
betydning i forhold til vurderingen etter markedsføringsloven. Idé AS har et selvstendig 
ansvar for å overholde lovens bestemmelser. Det vises til Konkurranseutvalgets uttalelse i sak 
13/1991.  
 
Subsidiært gjøres det gjeldende at Idé AS’ handling strider mot markedsføringsloven § 1. 
Markedsføringsloven § 1 kan benyttes i tilfeller der det er særlig behov for å slå ned på 
snylting på andre produkter, selv om vilkåret i § 8 a om forvekslingsfare ikke foreligger. Det 
vises til Konkurranseutvalgets uttalelser i sakene 16/1981 og 5/1993. 
 
Likheten mellom krusene er her så stor at Idé AS’ handling må anses som en helt urimelig og 
helt unødvendig snylting på Figgjo AS’ designutviklede produkt, herunder den innsats og de 
resultater Figgjo AS har oppnådd. At Idé AS har kjøpt produktet fra en produsent i Østen, 
fritar ikke Idé AS fra ansvar etter markedsføringsloven § 1. Det forhold at en innarbeidet og 
god design utnyttes av andre som ikke har hatt noen utviklingskostnader selv, vil i dette 
tilfelle måtte rammes av markedsføringsloven § 1. I og med at kruset fra Idé AS er av 
dårligere kvalitet enn Verde-kruset, vil en forveksling kunne påføre Figgjo AS badwill. 
 
Klageren har forelagt Konkurranseutvalget følgende spørsmål: 
 

Har Idé AS handlet i strid med markedsføringsloven § 8 a, eventuelt § 1 ved å 
fremstille og markedsføre et krus som ligner på Figgjos Verde-krus? 

Innklagede, Idé AS, har i det vesentlige gjort gjeldende: 
Figgjo AS har ved passivitet tapt sin adgang til å påberope seg markedsføringslovens 
bestemmelser. Allerede 21. oktober 2002 tok Figgjo AS’ daværende advokat opp spørsmålet 
med Idé AS om stansing av markedsføring og salget av kruset ”Drøbak”. Dette ble avvist av 
Idé AS. Bortsett fra noe mindre kontakt mellom partene våren/sommeren 2003, kom Figgjo 
AS først tilbake til saken ved henvendelse 2. desember 2003. Adgangen til å påberope seg 
markedsføringslovens bestemmelser må da være bortfalt ved passivitet, og under en hver 
omstendighet må Figgjo anses å ha akseptert at Idé AS fortsatte å markedsføre og selge kruset 
”Drøbak”.  
 
Anførselen om passivitet ligger utenfor spørsmål som reguleres av markedsføringslovens 
regler, og klagen må følgelig avvises. Skulle Konkurranseutvalget likevel komme til at det 
kan behandle saken, kan Figgjo AS uansett ikke gis medhold på grunn av utvist passivitet. 
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Uttalelsen i Konkurranseutvalgets sak 13/1991 gir ikke føringer i saken her. I nærværende sak 
er det snakk om manglende oppfølging av en allerede framsatt innsigelse. I slike tilfeller må 
det påligge den som framsetter en innsigelse en betydelig aktivitetsplikt. I saken her gikk det 
over 9 måneder fra Idé AS avviste kravet, til Figgjo AS på ny påklaget forholdet. 
 
Idé AS bestrider at de har overtrådt markedsføringsloven § 8 a, alternativt § 1. § 8 a rammer 
kun etterligning som anses å være urimelig utnyttelse av en annens innsats og samtidig 
medfører forvekslingsfare. Ingen av disse betingelsene er oppfylt. 
 
Idé AS har ikke hatt noe med utviklingen av kruset ”Drøbak” å gjøre. Idé AS oppdaget kruset 
på produsentens hjemmesider. Produsenten er hjemmehørende i Kina. 
 
Det er sikker rettspraksis for at konstateringen av om det foreligger en urimelig etterligning 
forutsetter noe mer enn avvik fra hva som er rimelig. Idé AS kan ikke se at de ved å 
markedsføre og selge kruset ”Drøbak” har overtrådt dette kravet.  
 
De to krusene er ikke like, og det foreligger ikke forvekslingsfare. Blant annet er hanken 
tilført nye trekk i forhold til hanken på Verde-kruset. Noen ren avstøpning kan det således 
ikke være tale om. Kruset ”Drøbak” er heller ikke et porselensprodukt, slik Figgjo AS’ 
produkt er. Hvorvidt den kinesiske produsenten av kruset som selges av Idé AS har hatt 
kjennskap til Verde-kruset, er Idé AS ikke kjent med. Dette er imidlertid under en hver 
omstendighet uten betydning. Det avgjørende må være at både Verde-kruset og ”Drøbak” har 
en klassisk utforming i likhet med mange andre krus som finnes i markedet.  
 
Figgjo AS er et godt innarbeidet firmamerke som produserer Figgjo-porselen. Produktene 
retter seg inn mot profesjonelle storhusholdninger, og Figgjo AS framstår som en 
totalleverandør til det profesjonelle kjøkken. Idé AS har på sin side et bredt spekter av 
produkter til bruk ved bedriftsprofilering, der krus utgjør en svært liten del. Figgjo AS 
forhandler egne produkter av porselen innenfor dekketøy til storhusholdninger, mens Idé AS 
forhandler et stort antall produkter innenfor flere segmenter og i mange tilfeller i betydelig 
større opplag enn hva Figgjo AS leverer.  
 
Kruset ”Drøbak” er produsert av keramikk og ikke porselen. Det gjør kruset betydelig 
billigere enn Verde-kruset. Kruset ”Drøbak” er heller ikke merket med produsentnavn. Verde-
kruset er derimot merket med Figgjo AS’ karakteristiske logo. Markedet er generelt kjent med 
Figgjo AS’ logo og at produkter fra Figgjo AS holder høy kvalitet, samt at produktene koster 
mer enn billigprodukter fra Østen. 
 
Det er ikke riktig at Idé AS selger sine produkter hovedsakelig gjennom kataloger og 
Internett. Den største omsetningen foregår direkte i selskapets showroom. 
 
Når det gjelder klagerens anførsel om brudd på markedsføringsloven § 1, viser Idé AS til Rt 
1995 side 1908 hvor det heter at det bør vises forsiktighet med å anvende bestemmelsen på 
forhold av liknende karakter som omhandlet i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse 
ikke er oppfylt. 
 
Idé AS bestrider å ha handlet i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 1. Det må 
i denne forbindelse legges vekt på at Idé AS’ ikke hadde kjennskap til Verde-krusets eksistens 
da selskapet valgte å kjøpe inn kruset fra Kina. Bakgrunnen for valget var at Idé AS ønsket å 
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selge et lavere krus som passet inn i kaffemaskiner. Idé AS fant flere slike modeller hos en 
leverandør i Kina, herunder det krus Idé AS bestilte og kalte Drøbak.  
 
I oktober 2002 ble Idé AS tilskrevet av Figgjo AS’ daværende advokat og bedt om å stanse 
markedsføringen og salget av kruset. Først 10. desember 2003 mottok Idé AS et eksemplar av 
Verde-kruset for fysisk sammenlikning. Etter dette har Idé AS kun solgt ut sitt lager av kruset, 
og nye bestillinger er stilt i bero inntil nærværende sak har funnet sin løsning. 
 
Idé AS har lagt ned slik: 

P Å S T A N D : 
 

Prinsipalt: Saken avvises. 
 

Subsidiært: Idé AS har ikke handlet i strid med markedsføringsloven  
§ 8 a, eventuelt § 1, ved å markedsføre og selge kruset 
”Drøbak.” 

 
 

 
Kruset ”Drøbak” fra Idé AS    Kruset ”Verde” fra Figgjo AS 
 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Prosessuelt 
Idé AS har prinsipalt gjort gjeldende at retten til å få saken vurdert etter 
markedsføringslovens regler er bortfalt på grunn av passivitet, og at saken må avvises 
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fordi spørsmålet om passivitetsvirkninger har inntrådt, er et spørsmål som 
Konkurranseutvalget ikke kan ta stilling til, idet dette hører under de alminnelige 
domstoler.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil bemerke at det følger av Konkurranseutvalgets 
vedtekter § 1 første ledd at det er Konkurranseutvalgets oppgave å gi, etter klage fra en 
part, uttalelse i tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av 
markedsføringslovens regler. I dette ligger også at Konkurranseutvalget skal gi uttalelse 
om markedsføringslovens regler kommer til anvendelse i det enkelte tilfelle, herunder 
om retten eller beskyttelsen etter markedsføringslovens bestemmelser er bortfalt på 
grunn av passivitet. Det er således ikke grunnlag for å avvise klagen. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg legger til grunn at Figgjo AS i brev av 21. oktober 
2002 krevde stans i salg og markedsføring av kruset ”Drøbak”, og at henvendelsen fant 
sted kort tid etter at Figgjo AS oppdaget at kruset var på markedet. Det var deretter 
noe korrespondanse mellom partene frem til 25. februar 2003. Deretter var det ingen 
skriftlig kontakt mellom partene før Figgjo AS, ved advokat Bente Holmvang, tilskrev 
Idé AS den 2. desember 2003.  
 
Etter ny korrespondanse mellom partene, ble saken brakt inn for Næringslivets 
Konkurranseutvalg ved klage datert 23. april 2004. I og med at Figgjo AS krevde stans i 
salg og markedsføring av kruset kort tid etter at denne hadde oppdaget at kruset var på 
markedet, kan ikke beskyttelsen etter markedsføringslovens regler være bortfalt ved 
passivitet; dette gjelder selv om det tok ni måneder før Figgjo AS på ny tok saken opp 
med Idé AS.  

Realiteten 
Det er på det rene at produktet til Figgjo AS var på det norske markedet før Idé AS 
brakte sitt produkt på markedet. Hvorvidt produktet til Idé AS hadde vært på andre 
markeder, for eksempel i Østen, før produktet til Figgjo AS ble satt i produksjon, og 
eventuelt hvilken betydning dette skulle ha for vurderingen etter markedsføringslovens 
regler, er med den konklusjon Konkurranseutvalget har kommet til i saken, ikke 
avgjørende. 
 
Konkurranseutvalget tar ikke konkret stilling til det opphavsrettslige vern Figgjos 
Verde-krus måtte ha. Næringslivets Konkurranseutvalg bemerker imidlertid at den 
designprisen som det refereres til, ble gitt for et samlet servise som en helhet.  
 
Det er fremlagt en brosjyre som viser at Verde-kruset opprinnelig hadde en svært 
særpreget og annerledes hank enn det kruset nå har. Juryen for designprisen påpekte 
imidlertid at hanken måtte endres, og det er altså gjort for det kruset som 
Konkurranseutvalget har hatt til vurdering.  
 
Konkurranseutvalget vil også generelt bemerke at elementene som kan varieres ved 
utformingen av et krus, er begrenset. Det lages et stort antall varianter av kopper og 
krus, og de formmessige elementer begrenser seg til formen på krusets kropp og 
hanken. Variasjonene blir derfor begrenset. Et produkt med et enkelt design, slik som 
Figgjos krus, vil kunne nyte vern etter markedsføringslovens regler. Men området for 
beskyttelse vil bli annerledes enn når produktet er tilført mange dekorative elementer. 
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Materialvalg og tykkelsen på krusets vegg kan variere – og varierer også i denne 
aktuelle saken. Konkurranseutvalget finner imidlertid ikke grunn til å legge særlig vekt 
på materialvalg og godstykkelse. 
 
Kruset til Figgjo AS er uten noen form for ornamentering, slik at det er linjene i krusets 
kropp og hank som gir kruset dets særpreg. 
 
Det er ikke fra noen av partene søkt å gjøre nærmere rede for hvordan de aktuelle 
krusene forholder seg formmessig til krus som er utformet og produsert tidligere, eller 
hvordan og når Drøbak-kruset er frembrakt. For hele det serviset som Figgjos krus er 
en del av, er det imidlertid anført ved juryeringen at det ”gir assosiasjoner til japansk 
estetikk”. 
 
De to krusene fremstår med store likheter. Kroppens hovedform er i all hovedsak lik for 
de to krusene, og slik at målene er tilnærmet identiske. Det synes lite sannsynlig at 
denne likheten er tilfeldig. På den annen side er det ikke dokumentert at Verde-krusets 
kropp skiller seg vesentlig fra det som ellers har blitt tilbudt fra leverandører i et 
internasjonalt marked. Denne likhet kan derfor ikke i seg selv være avgjørende. 
 
Et vesentlig element ved bedømmelsen av om de to krusene fremstår som forvekselbart 
like, er hanken. Verde-krusets hank har en utforming som – kombinert med krusets 
øvrige linjer – gir kruset et klart særpreg. Det øvre festet for hanken er plassert så høyt 
at den oppfattes å gå helt opp til begerets kant og i en enkel og elegant bue ned til 
bunnen av kruset. Etter Konkurranseutvalgets oppfatning er det linjene i begerets 
kropp og hank, herunder den særpregede innfesting av hanken øverst og nederst i 
koppen som primært gir Verde-kruset dets karakter. Drøbak-kruset har en hank som 
går langt opp og langt ned på kruset, men ikke i flukt med krusets kant. Hanken på 
Verde-kruset øker i bredde opp mot det øvre festepunktet og er her nokså flat. Drøbak-
krusets hank er mer avrundet i øvre del, og hele hanken avviker noe fra hankbuen på 
Verde-kruset. Til tross for de mange likhetene mellom de to krusene, gjør utformingen 
av hankene at de designmessig fremstår som så vidt forskjellige at Konkurranseutvalget 
under tvil har kommet til at det ikke er forvekslingsfare dem i mellom,  
jf markedsføringsloven § 8a. 
 
Det foreligger heller ikke opplysninger om andre forhold, for eksempel fremstilling i 
markedsføringsmateriell eller henvendelser til de kunder i de samme 
markedssegmentene som skulle tilsi anvendelse av markedsføringsloven § 1. Det er 
opplyst at Idé AS tidligere har tilbudt produkt fra Figgjo AS. Et slikt forhold vil 
normalt tilsi økt grad av aktsomhet når man tilbyr konkurrerende produkter. 
Næringslivets Konkurranseutvalg har imidlertid ikke opplysninger om hvor nært 
forholdet mellom Idé AS og Figgjo AS har vært, eller om det på noe tidspunkt har vært 
aktuelt for Figgjo AS å levere Verde-krus til Idé AS. 
 
Konkurranseutvalget finner etter dette enstemmig at Idé AS ikke har overtrådt 
markedsføringsloven § 8 a.  
 
Etter utvalgets enstemmige syn foreligger det heller ikke brudd på markedsføringsloven 
§ 1.  
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Sak nr. 05/2004 

 
Den 24. juni 2004: Kristine Schei, Mari Solgaard, Espen Ødegaard, Arnstein Lund, Henriette 
Kristoff, Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Henrik Munthe og Erik Loe. 
 
En eiendomsmeglerkjedes innplassering av boligbyggelagets logo på sitt markedsmateriell ga 
inntrykk av at det var en forretningsmessig forbindelse mellom de to. Målgruppen var 
medlemmer hos klager. Forholdet i strid med markedsføringsloven § 1 og § 2. Enstemmig. 
En næringsdrivende er ansvarlig for egen markedsføring, selv om den utformes eller utføres av 
en tredjepart. Innklagede hadde beklaget forholdet, men fastholdt at det ikke var i strid med 
markedsføringsloven. Det forelå derfor en tvist mellom partene som utvalget kunne behandle. 
 
Klager:  Hamar og Omegn Boligbyggelag  (HOBBL) 
   Postboks 391 
   2303 Hamar 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Jørn Kristensen 
   v/advokatfullmektig Hans Bogsti 
   Postboks 391 
   2303 Hamar 
 
Innklaget:  Notar Eiendomsmegling Hamar 
   Postboks 35 
   2301 Hamar 
 
Prosessfullmektig: Codex advokat Oslo AS 

v/advokat Espen Juul Haugan 
Postboks 5222, Majorstuen 
0303 Oslo 

 
Saken gjelder  

Notars innplassering av HOBBL-logoen i annonse for markedsføring av Notars tjenester.  

Sakens parter  

Hamar og Omegn Boligbyggelag (HOBBL) er en sentral aktør innen utbygging av 
borettslagsleiligheter, forretningsførsel og annen bistand for borettslag.  
 
HOBBL har tidligere drevet eiendomsmegling i datterselskapet HOBBL-Megleren. I ca 4 år 
har HOBBL drevet eiendomsmeglervirksomhet i egen salgsavdeling og under varemerket 
GARANTI.  
 
Notar Eiendomsmegling Hamar inngår i eiendomsmeglerkjeden Notar.  
 
Sakens bakgrunn 

30. januar 2001 sendte Notar eiendomsmegling Hamar ut reklamemateriell. Boligportalen 
inneholdt en helsides annonse med overskriften: ”Nå selger vi din borettslagsleilighet”. 
Nederst inneholder siden HOBBLs logo til venstre og Notars logo til høyre med bilde av 
daglig leder med kontaktinformasjon ved siden av.  
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HOBBL tok opp saken med Notar, som beklaget annonsen. Instruksen til reklameselskapet 
var at man ønsket en annonse rettet mot borettslagsleiligheter, og HOBBL-logoen ble 
beklageligvis ikke luket bort. Notar erklærte at de er innforstått med at logoen ikke skal 
brukes uten skriftlig godkjennelse.  
 
I forbindelse med at HOBBL krevde erstatning fra Notar, hevdet Notar imidlertid i brev til 
HOBBL at det ikke foreligger noen rettslig krenkelse i forhold til HOBBL, verken etter 
varemerkeloven eller markedsføringsloven. HOBBL har så brakt saken inn for Næringslivets 
Konkurranseutvalg.  

Klager, Hamar og Omegn Boligbyggelag, HOBBL, har i det vesentlige anført: 
Det vesentlige av leiligheter i Hamar og omegn utgjøres av borettslagsleiligheter, og de fleste 
av disse er bygget ut av og står fortsatt tilknyttet HOBBL. HOBBL har gjennom dette en sterk 
markedsmessig tilknytning til borettslagsleilighetene i området.  
 
En betydelig andel av deres megleroppdrag gjelder borettslagsleiligheter, og markedsandelen 
for borettslagsleiligheter i området er på mer enn 50 %. 
 
HOBBL hevder at Notar, ved å bruke HOBBL-logoen i annonse for egne tjenester, feilaktig 
skaper inntrykk av at Notar har en tilknytning til HOBBL, og på den måten nyttiggjør seg den 
goodwill som varemerket HOBBL representerer nettopp når det gjelder markedet for 
borettslagsleiligheter. Dette er i strid med kravet til god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom, jf markedsføringsloven § 1.  
 
Annonsen, som spesifikt gjelder salg av borettslagsleiligheter, er også villedende. Notar 
skaper inntrykk av at de er tilknyttet utbygger og forretningsfører for borettslagsleiligheter i 
distriktet, og skaper på den måten også et feilaktig inntrykk av sin kompetanse på området for 
salg av borettslagsleiligheter. På bakgrunn av HOBBLs stilling på markedet for 
borettslagsleiligheter, kan annonsen være egnet til å påvirke etterspørselen av både HOBBLs 
og Notars eiendomsmeglertjenester. Dette er i strid med markedsføringsloven § 2. Ansvaret 
kan ikke skyves over på reklamebyrået, som for øvrig er tilknyttet selskap. Tidligere 
påstander fra Notar om at HOBBL har etterlignet Notars markedsføring er verken riktig eller 
relevant ved avgjørelsen av denne saken.  

Innklagede, Notar Eiendomsmegling Hamar, har i det vesentlige anført: 
Notar har påstått saken avvist, både fordi det ikke foreligger noen tvist mellom partene, og 
fordi saken i det vesentlige har en side mot varemerkelovgivningen. Notar har for øvrig vist til 
at HOBBL tidligere har opptrådt i strid med markedsføringslovens regler ved å etterligne 
Notars markedsføring. Det er fremlagt korrespondanse mellom partene fra 2000 om dette. 
 
Notar har i sitt tilsvar erkjent at det ble gjort en feil, og forklart at det var en engangsforeteelse 
som skyldes kommunikasjonssvikt med reklamebyrået. Notar har imidlertid også anført at det 
ikke foreligger noen krenkelse verken av varemerkeloven eller markedsføringsloven, og 
hevder i den forbindelse følgende: Forholdet reguleres primært av varemerkeloven og 
etterligningsbestemmelsen i markedsføringsloven, § 8 a. § 8 a kommer ikke til anvendelse, og 
det skal da mye til å anvende markedsføringsloven § 1 i stedet. Det forutsetter at det 
foreligger særlig kvalifisert snylting på andres innsats. Av samme grunn foreligger heller 
ingen krenkelse av markedsføringsloven § 2.  
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Saken har for øvrig vært forelagt Forbrukerombudet, som ikke fant grunn til å ta sakene under 
behandling.  
 

 
  Notars annonse i ”Boligportalen” 
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Spørsmålet om avvisning 
Notar har opprinnelig beklaget at HOBBL-logoen ble brukt, og at de var innforstått 
med at logoen ikke kunne brukes uten skriftlig godkjennelse. Dette trekker i retning av 
at det ikke foreligger tvist mellom partene. Senere, og i forbindelse med klagen til 
Næringslivets Konkurranseutvalg, har Notar imidlertid hevdet at bruken av HOBBL-
logoen ikke var i strid med markedsføringslovens regler. Forholdet mellom partene er 
altså ikke uforbeholdent avklart, men det foreligger en tvist mellom partene.  
Selv om saken har en side mot varemerkelovgivningen, har den også en vesentlig side i 
forhold til markedsføringslovens regler. Næringslivets Konkurranseutvalg har derfor 
etter sine vedtekter kompetanse til å behandle tvisten.  

Sakens realitet 
At en næringsdrivende i forbindelse med markedsføring av sine tjenester lar en annen 
næringsdrivendes logo inngå i sitt markedsføringsmateriell, er ikke i samsvar med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom. Ved å trekke inn logoen til en annen 
næringsdrivende, gis det inntrykk av at det på en eller annen måte er en 
forretningsmessig forbindelse mellom de to. Et slikt inntrykk forsterkes når det er en 
sammenheng mellom de to virksomhetenes art, slik som i dette tilfellet. HOBBL bygger 
og driver borettslag, mens Notar som eiendomsmegler blant annet driver omsetning av 
borettslagsleiligheter. I dette tilfellet, kan det også oppstå en sammenblanding mellom 
Notar og HOBBLs egen eiendomsmegleravdeling. Målgruppen for annonsen er 
andelshavere (eiere) i HOBBL som ønsker eller vurderer å selge sine husvære. 
Annonsens bruk av HOBBLs logo gjør at Notar urettmessig tar del i goodwill som følge 
av en nær relasjon mellom kunde (målgruppen) og HOBBL.  
 
Det er ingen unnskyldning for innklagede at feilen eller misforståelsen eventuelt ligger 
hos reklameselskapet. En næringsdrivende kan ikke frasi seg ansvaret for sin egen 
markedsføring med den begrunnelse at en tredjepart har forestått utformingen eller 
selve markedsføringen. Forholdet er i strid med markedsføringsloven § 1.  
 
Gjennom annonsen får forbrukerne inntrykk av at det er et forhold mellom HOBBL og 
Notar som det altså ikke er grunnlag for. Det forlener Notar med en posisjon og 
plassering i markedet som det ikke er grunnlag for. Dette kan påvirke folks etterspørsel 
av eiendomsmeglertjeneste. Annonsen er derfor også villedende og i strid med 
markedsføringsloven § 2.  
 
Uttalelsen er enstemmig.  
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Sak nr. 06/2004  

 
 
Den 17. august 2004: Kristine Schei, Mari Solgaard, Espen Ødegaard, Per Arne Villadsen, 
Arnstein Lund og Henrik Munthe. 
 
Innklagede hadde i forskjellig markedsføringsmateriell hevdet å være ”størst”, ”best” og 
”billigst” innenfor sitt område. Påstand om å være ”størst” og ”best” kan referere seg til flere 
elementer, og det må da i markedsføringen fremgå på hvilken måte man mener man er størst 
eller best. Ikke dokumentert at innklagede hadde de laveste prisene. Markedsføringen i strid 
med § 2. Enstemmig. 
 
Klager:  Coop Norge AS 
   Postboks 21 Haugenstua 
   0915 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokat Trygve W. Nodeland 
   Prinsensgate 22 
   0157 Oslo 
 
Innklaget:  XXL Sport og Villmark AS 
   Postboks 353 Alnabru 
   0614 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirma DLA Nordic DA 

  v/advokat Elizabeth Ege 
  Postboks 1364 Vika 
  0114 Oslo 

 
Saken gjelder 

Spørsmål om XXL Sport og Villmark AS’ påstander om blant annet å være størst og ha de 
laveste prisene er i strid med markedsføringslovens §§ 1, 2 og 3.  

Sakens parter 
Klager, Coop Norge AS, er vareforsyner for landets samvirkelag som igjen eier Coop-kjedens 
butikker innenfor sitt område. Det er Obs!-butikkene som har det største spekteret av varer og 
fører også varer innen de fleste sportsgrener i tillegg til friluftsliv. Det er 21 Obs!-butikker 
over hele landet, og de finnes i alle de områdene hvor XXL Sport og Villmark AS har sine 
butikker.  
 
Innklagede, XXL Sport og Villmark AS (nedenfor kalt XXL), er fullsortimentsforretninger 
innenfor de forskjellige sports- og villmarksgrener og hevder å være alene i Norge (og 
Norden) om dette. XXL har butikker i Oslo, Stavanger, Sandvika, Alna og i Trondheim.  

Bakgrunnen for klagen 
Høsten 2003 distribuerte XXL en kundeavis der det heter at XXL har ”De laveste prisene og 
det suverent største utvalget” og ”59 248 gavetips!”, ”Nordens største sports- og 
villmarksjulehus!” og ”Størst utvalg – de beste merkene – de laveste prisene”. Videre: ”Hos 
XXL finner du 59 248 gavetips! Større plass gir større, bedre og et mer spennende utvalg. På 
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kjøpet får du lavere priser fordi det selvsagt er billigere å drifte få og store varehus, enn 
mange og mindre butikker” og ”Sammenlign priser og utvalg med hvem som helst”.  
 
Coop Norge klaget markedsføringen inn for Forbrukerombudet. Etter en innledende runde 
fant Forbrukerombudet at hensynet til forbrukerne ikke tilsa videre behandling i saken. På 
bakgrunn av XXLs anførsel at det er ressurskrevende å fremskaffe eksakt dokumentasjon for 
sannhetsinnholdet, bemerket Forbrukerombudet likevel at dette tilsier at det bør utvises 
varsomhet ved bruk av slike påstander i markedsføringen. Forbrukerombudet pekte for øvrig 
på muligheten for å bringe saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg.  
 
Klager, Coop Norge AS, har i det vesentlige anført: 

Forbrukerombudet har vurdert hensynet til forbrukerne, og Næringslivets Konkurranseutvalg 
har full kompetanse til å vurdere tvisten mellom XXL og konkurrenter som rammes av XXLs 
markedsføring.  
 
XXL hevder å være ”størst”. Når man skal bruke dette uttrykket, må man ta utgangspunkt i 
forretningens omsetning – det er den forretning som har den største omsetning, som har rett til 
å kalle seg størst. XXL har ikke dokumentert at de har størst omsetning. De har for øvrig 
heller ikke dokumentert at alle XXL-varehusene er størst når det gjelder salgsflate.  
 
Påstanden om at forretningene har 59 248 gavetips, er heller ikke dokumentert. Så sent som i 
oktober 2002 kunne XXL tilby 25 000 vareslag for ett og samme lokale, og det er usannsynlig 
at de ett år senere kan ha økt vareslaget med 35 000, uten tilsvarende økning i gulvflate. Når 
det opereres med 59 248 gavetips, må man regne vareslag. Det blir villedende å regne hver 
størrelse og farge som eget ”gavetips”.  
 
Det er ikke selvsagt og heller ikke dokumentert at det er billigere å drifte få og store varehus 
fremfor flere og mindre butikker, og at det gir lavere priser, og det er ikke dokumentert at 
XXL har de laveste prisene. XXLs egen liste, Bestilling/supplering av varer med prissjekk i 
forhold til Obs!, Lade, i juni 2004, viser tvert imot at Obs! for en rekke varer innenfor 
kategori villmark lå betydelig under XXL i pris. At XXL så har satt ned sin pris, betyr ikke at 
XXL generelt har lavere pris. Dessuten medfører konkurransen at for eksempel Obs! vil 
revurdere sine priser dersom de ser at XXL i praksis senker sine priser. For øvrig er 
prissammenligningen med påstanden om lavest pris også uklar fordi den refererer til ”sporty 
gaver”, noe som skaper uklarhet både om det refererer seg til en del av eller hele XXLs 
sortiment, og om det er en gjennomsnittsbetraktning som ligger til grunn, eller om det er 
prisene på hver enkelt vare som er lavest.  
 
Det er ikke dokumentert at XXL har de beste merkene – og altså bedre enn konkurrentene. 
 
Kundeprisen inneholder også opplysninger om ”før”-priser som ikke er dokumenterte.  
 
Av disse grunner er XXLs markedsføring i strid med markedsføringsloven §§ 1, 2 og 3. 
 
Innklagede, XXL Sport og Villmark AS, har i det vesentlige anført: 

I markedsføringen er det tydelig presisert at ”størst” refererer seg til vareutvalget. ”Nordens 
største sports- og villmarksjulehus” står i umiddelbar tilknytning til ”størst utvalg – de beste 
merkene – de laveste prisene”, mens det andre steder i annonsen vises til at større plass gir 
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bedre og mer spennende utvalg m.v. Det siktes ikke til forretningsarealet, selv om det ikke 
kan være tvil om at XXL har de største butikkarealene blant konkurrentene innenfor Norden.  
Utvalget og de 59 248 gavetips er betydelig større enn det konkurrentene har, og som er mulig 
på grunn av XXLs logistikksystem. Et vareslag kan bestå av mange varer med hensyn til for 
eksempel fargevalg og størrelser. Varelisten er på ca 1500 A4-sider, som utgjøres av følgende 
varer: 
  

- tekstil/sko: 3843 varetyper (som igjen må ganges med min. 8, grunnet forskjellige 
farger og størrelser) 

- villmark: 4541 varetyper (hvorav ca 50 % kan ganges med 4 på grunn av farger og 
størrelser) 

- sport: 2166 varetyper (hvorav ca 50 % kan ganges med 8 på grunn av farger og 
størrelser)  

- ski/sykkel: 1821 varetyper (hvorav ca 50 % kan ganges med 4 på grunn av farger og 
størrelser) 

- våpen: 5293 (her er tillegg lite med hensyn til farge og størrelsesvalg) 

Totalt gir det i dag ca 63 000 varer, eksklusive for eksempel deler til sykler m.v. Dette er 
lavere enn vareutvalget i desember under julehandelsperioden. Coop har i sin klage opplyst at 
normalsituasjonen er ca 20 000 varer, noe som viser at det er korrekt at XXL har det største 
vareutvalget.  
 
Billigstpåstanden har vært gjenstand for omfattende korrespondanse mellom 
Forbrukerombudet og XXL tidligere, og det ville være uforståelig om Næringslivets 
Konkurranseutvalg skal ”overprøve” Forbrukerombudets vurdering. Når Forbrukerombudet 
ikke fant grunn til å gå videre med saken, kunne Coop eventuelt klaget dette inn for 
Markedsrådet.  
 
På bakgrunn av den tid som er gått, har XXL ikke lenger prissjekklistene fra den perioden 
kundeavisen ble sendt ut. Prissjekklistene har også et betydelig omfang, grunnet mange 
konkurrerende butikker som prissjekkes. 
 
Når det gjelder påstanden om billigst/prisgaranti, gjennomfører XXL jevnlig prissjekk hos 
konkurrenter. Der hvor det oppdages at konkurrenten har lavere pris enn XXL, blir dette 
registrert og ny lavere pris hos XXL blir umiddelbart fastsatt. I tillegg overvåker XXL 
konkurrentenes markedsføring og kan sette ned prisen dersom en konkurrent annonserer varer 
med lavere pris enn XXL har. Dette bekreftes av prissjekk foretatt hos Obs!, Lade, 16. juni 
2004 for varekategori villmark, og intern e-mail som viser at XXL satte ned prisen på et 
Adidas-produkt på bakgrunn av Intersports kampanje for samme produkt. Dette viser også at 
utsagnet om lavest pris gjelder hvert enkelt produkt innenfor hele vareutvalget. Uttrykket 
”sporty” henspeiler således på hele utvalget.  
 
Spørsmålet om bruk av førpris er korrekt, faller utenfor utvalgets mandat, eventuelt at dette er 
uegnet for behandling i utvalget, idet klager ikke har angitt hvilke varer førprisen ikke skal 
være reell for. For øvrig er sammenligningen med før- og nåpriser reell. Der hvor førprisen 
har variert mellom XXL-forretningene, er sammenligningen skjedd i forhold til den XXL-
forretningen som hadde den laveste førprisen.  
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Klagen må avvises helt eller delvis, alternativt kan klagen ikke tas til følge.  
 
XXL har oversendt en liste over de leverandører/merker som føres av XXL, men har krevd at 
den unntas fra offentlighet og heller ikke fremlegges for motparten.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:  
 
 Spørsmålet om avvisning 
Forbrukerombudets oppgave er å ivareta forbrukerinteresser, og derfor gripe inn når 
det foreligger brudd på markedsføringsloven, og Forbrukerombudet finner tilstrekkelig 
grunn til å gå videre med saken. I forbindelse med Coop Norges klage har 
Forbrukerombudet nøyd seg med å påpeke at forhold som er vanskelig å dokumentere, 
ikke bør benyttes i markedsføringssammenheng.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg skal behandle tvister mellom næringsdrivende i 
forhold til markedsføringsloven. Dette hører ikke inn under Forbrukerombudets 
kompetanse. Forbrukerombudet har da altså i sitt svar vist til at partene kan ta saken 
opp med Næringslivets Konkurranseutvalg.  
 
Det følger av alminnelige prinsipper om forsvarlig saksbehandling at 
Konkurranseutvalget ikke har benyttet den fremsendte listen over leverandører/merker 
som føres av XXL, siden forutsetningen var at motparten ikke skulle få innsyn i og 
kommentere listen. 

Realiteten i saken 
Bruk av superlativer i markedsføring, som for eksempel størst eller billigst, er en form 
for sammenlignende reklame fordi den indirekte viser til konkurrenter eller varer og 
tjenester som tilbys av konkurrenter, jf forskrift om sammenlignende reklame § 2.  
 
Som all annen reklame må også den sammenlignende reklame være fullt ut korrekt og 
ikke villedende, og Næringslivets Konkurranseutvalg har en rekke ganger slått fast at 
den som markedsfører seg gjennom sammenlignende reklame, må kunne dokumentere 
dette, jf reklameforskriftens § 3 punkt c.  
 
XXL har ikke fremlagt dokumentasjon på at de har lavere priser enn konkurrentene, 
verken generelt eller for hvert enkelt produkt. Det er opplyst at prislistene er så 
voluminøse at de fortløpende slettes når de blir uaktuelle, og at dette også er gjort med 
prisopplysningene fra den tid kundeavisen ble utgitt. XXL har heller ikke forsøkt å 
dokumentere påstanden ved prisopplysninger fra senere perioder. XXL har bare vist til 
at de foretar fortløpende markedsundersøkelser og fremlagt en oversikt fra en 
prissammenligning de har foretatt i forhold til Obs!, Lade, i juni 2004 knyttet til 
varekategori Villmark. Listen inneholder 33 produkter der XXLs priser på det aktuelle 
tidspunkt lå til dels betydelig over prisene for de konkurrerende produkter hos Obs!, og 
med oppført ny pris for XXL ligger under Obs!-prisen. Det er også fremlagt en e-mail 
der prisen på et Adidas-produkt er satt ned på bakgrunn av Intersport-reklame for det 
samme produktet.  
 
Den dokumentasjon som XXL har fremlagt, dokumenterer ikke påstanden om at XXL 
generelt, enn si for hvert produkt, har de laveste prisene. For en næringsdrivende som 
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opererer med et meget stort spekter av varer og på et område hvor det er stor 
konkurranse vil oppgaven å dokumentere billigst-påstand være krevende. Dette 
forsterkes når aktørene ofte markedsfører utvalgte produkter til såkalt tilbudspris, og 
produktene heller ikke bestandig er fullstendig sammenlignbare. Det er imidlertid en 
forutsetning for å markedsføre seg gjennom en billigst-påstand at man faktisk kan 
dokumentere det.  
 
Den dokumentasjon for prissjekk som XXL har fremlagt i saken, gir ikke 
dokumentasjon for at XXL har de laveste prisene, slik kundeavisen sier. Prissjekken 
viser bare at XXL til dels har ligget prismessig vesentlig over en av konkurrentene, og at 
XXL har tatt konsekvensen av dette for de produktene som der er listet opp. Billigst-
påstanden er udokumentert og således i strid med markedsføringsloven § 2. Det er 
heller ikke dokumentert i hvilken grad XXL følger opp sine konkurrenter; verken hvor 
ofte, om det gjøres i forhold til alle konkurrentene og om det gjøres for alle produkter.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg aksepterer at en påstand i kundeavisen om å være 
størst, kan referere til vareutvalg, omsetning eller areal, men det må i markedsføringen 
fremgå på hvilken måte man mener man er størst. Når det gjelder bruken av ”best”, 
kan det ofte være så vidt subjektivt og upresist at det unndrar seg nærmere vurdering. 
Størst-påstanden i XXLs kundeavis underbygges med henvisningen til 59 248 gavetips. 
XXL har forklart at i dette tallet er ikke bare et produkt som for eksempel finnes i tre 
farger talt tre ganger, men også hver størrelse, for eksempel på skotøy, er regnet som et 
eget ”gavetips”. Etter vanlig forståelse vil samme sko (eller andre produkter) i 
forskjellige størrelser ikke oppfattes som mer enn ett gavetips. Det er også uklart om 
”størst” gjelder for hver produktgruppe, eller bare for summen av vareslag. Det er 
heller ikke klart hva som menes med ”de beste merkene”. Er det merker som folk flest 
vil være fornøyd med, ut fra en alminnelig vurdering av forholdet kvalitet og pris, eller 
betyr det at XXL også har de produktene innenfor de forskjellige områder som også 
tilfredsstiller de mer avanserte brukere på hvert område? At de angivelig lave prisene 
skal være en ubetinget følge av at det ”selvsagt er billigere å drifte få og store 
varehus…” , kan Konkurranseutvalget vanskelig slutte seg til. Både innkjøpskostnader 
og driftskostnader, og dermed mulighetene for å konkurrere på pris, er vesentlig mer 
kompleks. 
  
Konkurranseutvalgets konklusjon er at den innklagede markedsføringen om at XXL 
har de laveste prisene er villedende, noe som forsterkes ved uklare påstander om også å 
være ”størst” og ”best”.  
 
Utvalget finner enstemmig at den innklagede markedsføring er i strid med 
markedsføringsloven § 2. 
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Sak nr. 07/2004  

 
 
Den 30. november 2004: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Espen Ødegaard, 
Arnstein Lund, Henrik Munthe og Erik Loe. 
 
Sørlandsmaling AS utga en reklameavis for malingsprodukter fra Norrøn Maling. 
Reklameavisen inneholdt omtale av konkurrenten Jotun AS’ malingsprodukter. I annonsen ble 
det blant annet referert til en test omtalt i Forbrukerrapporten. Etter Konkurranseutvalgets syn 
hadde deler av reklameavisen en utforming og et innhold som gjorde at de omtalte produkter 
fra Jotun ble brakt i vanry. Omtalen fremsto også som nedsettende, og forholdet ble ansett i 
strid med markedsføringsloven § 2. Det forelå også brudd på forskriften om sammenlignende 
reklame, jf § 3 bokstav a, jf markedsføringsloven § 2 femte ledd. Enstemmig. 

 
Klager:  Jotun AS 
   Postboks 2021 
   3248 Sandefjord 
    
Prosessfullmektig: Advokatfullmektig Joakim M. Hovet 
   Jotun AS 
    
Innklaget:  Sørlandsmaling AS 
   Moen 
   4950 Risør 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 

v/advokat Nina Melandsø 
Postboks 359, Sentrum 
0101 Oslo 

 
Saken gjelder  

Negativ omtale og etterligning av emballasje vedrørende Jotun AS’ malingsprodukter i 
forbindelse med en reklamekampanje for Norrøn Maling. Sørlandsmaling AS stod som 
utgiver av en reklameavis med omtale av produkter både fra Norrøn Maling og Jotun AS.  
 
Klager, Jotun AS, mener at reklamekampanjen er i strid med markedsføringsloven §§ 1, 2, 3 
og 8 a, samt forskrift om sammenliknende reklame. 
 
Klageren, Jotun AS, er morselskap i Jotunkonsernet. Konsernet har fire operative 
virksomhetsområder, der det skandinaviske markedet er underlagt Jotun dekorativ.  
Jotun dekorativ er produsent av blant annet dekorativ maling til utendørs bruk. 
 
Innklaget er Norrøn Maling og Limfabrikk AS og Sørlandsmaling AS. Det foreligger ikke 
nærmere opplysninger om innklagede Norrøn Maling og Limfabrikk AS, annet enn at 
selskapet skal være tatt under konkursbehandling i februar 2003, og at konkursbehandlingen 
er avsluttet. Den andre innklagede, Sørlandsmaling AS, driver salg av maling fra utsalgssted i 
Risør og Kristiansand. Selskapet forhandler Norrønprodukter. 
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I begynnelsen av mai 2004 ble det iverksatt en markedsføringskampanje for Norrøn 
maleprodukter, der Sørlandsmaling sto som utgiver av en reklameavis – markedsføringsavis – 
på fire sider. I avisen, som i sin helhet inneholdt reklame for Norrøn produkter, var det også 
inntatt omtale av Jotuns maleprodukter.  
 
Jotun AS har 7. september 2004 inngitt klage til Næringslivets Konkurranseutvalg. Klagen er 
rettet mot Norrøn Maling og Limfabrikk AS og Sørlandsmaling AS, og gjelder den 
kampanjeavis som er omtalt ovenfor, samt de innklagedes markedsføring for øvrig. 
 
Klageren, Jotun AS, har i det vesentlige gjort gjeldende: 

I markedsføringsavisen er det rettet svertende og feilaktige påstander i form av bilde og tekst 
mot flere av Jotuns produkter. Det synes klart at hensikten er å fremme markedsføring og salg 
av egne produkter på bekostning av landets ledende malingsprodusent, Jotun. 
Markedsføringsavisen vil i lovens forstand bli ansett som sammenliknende reklame i henhold 
til forskrift om sammenliknende reklame, noe som også er erkjent fra Sørlandsmalings side. 
Avisen strider mot forskriften § 3 bokstavene a, d, e, og g. 
 
På avisens forside er det inntatt et velkjent bakgrunnsbilde som Jotun har anvendt på 
salgsemballasjen på Drygolinproduktene. Dette er plagiat som er ment å skape forvirring hos 
sluttbruker, i strid med forskriften § 3 bokstavene a og d. 
 
På avisens forside er det også inntatt kopi av et utdrag fra en artikkel i Forbrukerrapporten  
nr. 5 for 2002. I kopien fremheves i klar rød tekst særskilt artikkelens overskrift ”Kraftig 
soppvekst på Demidekk”. Fremhevelsen har åpenbart til hensikt å sverte og ikke minst å gi 
nedsettende omtale av et velkjent Jotunprodukt. Dette støttes også av den tekst som var 
skrevet inn i sammenheng med det innrammede artikkelbilde. Forholdet rammes av 
forskriften § 3 bokstav e. 
 
Det foreligger også brudd på forskriften § 3 bokstav g. I hele markedsføringsavisen er det 
gjennomgående at innklagede snylter på Jotuns langvarige salgs- og markedsføringsarbeid 
ved å kombinere fremhevelse av egne produkter og samtidig sverte Jotuns produkter. 
 
Jotun er videre av den oppfatning at den generelle markedsføringen fra Norrøn Maling og 
Sørlandsmaling også er i strid med markedsføringslovens bestemmelser. Denne 
markedsføringen har vært å finne i flere år i en rekke lokalaviser, hjemmesiden til Norrøn 
Maling og på tekst-tv (TV2 og NRK). 
 
For det første utnyttes Drygolin varemerke og kjennetegn gjennomgående i all generell 
markedsføring og på emballasjen på salgsprodukter. Denne markedsføringen er ment å skape 
en viss forvirring hos sluttbruker, samt at den er nærmest en renommésnylting.  
 
For det andre er en test i Forbrukerrapporten publisert i mai 2002 gjennomgående utnyttet i 
den generelle markedsføringen. Dette var en utendørstest av malingsprodukter som var å 
finne i norske salgsbutikker i 1999. Markedsføring i en slik spekulativ salgsstil rammes av 
markedsføringsloven §§ 1 og 2, blant annet når følgende ikke opplyses til forbrukeren: 
 

- Hvilke produsenter testen omfattet – her fem malingsprodusenter og femten 
utendørsprodukter. 

- At testen gjaldt utendørsprodukter som var å få kjøpt i salgsåret 1999. 
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- At dagens salgsprodukter fra Norrøn Maling og Jotun er bedre produkter som følge 
av naturlig utvikling innen FoU, enn de produktene fra 1999 som testen 
omhandlet. 

- Hvilke produkter som var vinner av testen, som var Jotun Trebitt Oljedekkbeis. 
 
Det ble heller ikke opplyst at testen var delt i to, der første del omhandlet blant annet 
håndverksmessig vurdering, dekkevne, vannbeskyttelsesgrad, elastisitet og holdbarhetstest i 
laboratorium, mens andre del omhandlet en mer omfattende holdbarhetstest.  
 
Det er videre feil og villedende når det foretas en sammenlikning mellom et vannbasert 
malingsprodukt (fra Norrøn) opp mot et oljebasert malingsprodukt (fra Jotun). 
 
Dersom Norrøn Maling i salgsøyemed ønsker å referere til gjennomførte tester, tilsier 
hensynet til forbruker og konkurrent at testen blir tilstrekkelig opplyst. Det vises for så vidt til 
forskriften § 3 bokstav a og sak 15/1991 (Handelskompaniet Hanco AS – Preus 
Fotolaboratorium AS) fra Næringslivets Konkurranseutvalg. 
 
For det tredje er den generelle markedsføringen av Norrøn maling spekulativ, hvor strategien 
er å gi svertende og negativ omtale av Jotun i håp om å fremme salg av egne produkter. 
 
Etter at klagen ble fremsatt, har Sørlandsmaling fortsatt sin spekulative og svertende 
markedsføring mot Jotuns produkter. På Sørlandsmalings hjemmeside 
(www.sorlandsmaling.no) kan man finne overskrifter som ”Full Krig med Jotun” og ”Jotun 
Optimal ”12 års malingen” til kr. 1500,-etter 2 års utendørseksponering”. Også denne type 
markedsføring er ulovlig. 
 
Etter Jotuns oppfatning strider Norrøn Maling AS’ generelle markedsføring og 
markedsføringsavis mot ”god forretningsskikk næringsdrivende imellom” og ”for øvrig mot 
god markedsføringsskikk”. Jotun er av den oppfatning at Norrøn Maling AS og 
Sørlandsmaling AS har overtrådt og fortsatt bryter markedsføringsloven §§ 1, 2, 3, 8a samt 
forskrift om sammenliknende reklame. 
 
Innklagede nr 2, Sørlandsmaling AS, har i det vesentlige anført: 

Sørlandsmaling AS kan kun svare for den markedsføring som er foretatt etter at selskapet ble 
etablert, og forhold som gjelder Norrøn Maling og Limfabrikk AS – et selskap som er 
konkurs – må avvises. 
 
Sørlandsmaling erkjenner å ha utgitt en egen reklameavis hvor det i noen av annonsene er vist 
til en test fra Teknologisk Institutt, utført på oppdrag fra Forbrukerrapporten i 2002. Det er 
imidlertid bare i et fåtall av annonsene at det henvises til rapporten. I annonsene fremgår det 
klart hvilken rapport det er snakk om. Markedsføringsloven inneholder ikke forbud mot å 
henvise til tester eller uavhengige rapporter i reklame eller markedsføring. Slike henvisninger 
aksepteres så lenge de er realistiske, riktige og fullstendige, og henvisningene gjøres på en 
objektiv og fair måte. 
 
Testene det er vist til er gjennomført av uavhengig og seriøs aktør. Testene er svært 
omfattende og dermed ikke mulig å gjengi i sin helhet i en annonse. Sørlandsmaling har 
derfor begrenset seg til å gjengi deler av testene i noen av sine annonser. Gjengivelsen er 
korrekt og inneholder ingen skjev fremstilling. 
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Ved testing av maling sier det seg selv at det må gå noe tid fra malingen blir påført til 
testingen kan gjennomføres. Det må derfor fremstå som klart at testen ikke refererer til maling 
påført i 2002. Hvorvidt testdeltakerne etter at testen ble gjennomført har endret og utviklet 
sine produkter, har ikke Sørlandsmaling tilstrekkelig kunnskap til å kunne opplyse om i sin 
markedsføring. For å unngå misforståelser i fremtiden, vil Sørlandsmaling i tillegg opplyse 
om at testen gjelder maling påført i 1999.  
 
I noen få annonser i reklameavisen har Sørlandsmaling foretatt en sammenlikning av Norrøn 
Maling og Jotuns produkt Drygolin. Sørlandsmaling har ikke utelukkende henvist til tilfeller 
der selskapets produkter har kommet bedre ut enn Jotuns produkter. Når det gjelder omtalen 
av Jotuns produkt Drygolin, er dette en faksimile fra Forbrukerrapporten hvor verken 
overskriftens størrelse eller farge er endret. Underteksten i annonsen er mer eller mindre en 
ordrett gjengivelse av hva som sto i Forbrukerrapporten. At det kun er sammenliknet med 
Jotuns produkter, skyldes at Jotun er den desidert største aktøren på markedet. 
 
De henvisninger Sørlandsmaling har gjort til Forbrukerrapporten, er verken feilaktige eller 
misvisende. Testen er omfattende og kan ikke gjengis i sin helhet i en annonse. Dette er heller 
ikke nødvendig, så lenge det klart fremgår at det dreier seg om et utdrag. Gjengivelsen av 
konklusjonene i testen er korrekt. Sørlandsmaling har for øvrig i andre sammenhenger 
gjengitt rapporten i sin helhet på selskapets hjemmeside.   
 
Når det gjelder bruken av varemerkene Drygolin og Demidekk, bestrides det at dette er gjort 
på en måte som er egnet til forveksling. Varemerkene er nøytralt gjengitt og går ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å få frem budskapet i reklamen. 
 
For så vidt gjelder sammenlikningen mellom Norrøns vannbaserte acrylmaling og Drygolin 
fra Jotun, er disse produktene sammenliknbare med hensyn til egenskaper, idet også Norrøns 
produkt må anses som oljemaling. Under en hver omstendighet må det avgjørende være at 
produktene har samme bruksområde, nemlig maling av fasader på hus. I de annonsene hvor 
det er vist til Drygolin, erkjenner Sørlandsmaling at det burde fremgått at det gjaldt Drygolin 
oljemaling, og dette vil selskapet presisere i fremtiden. 
 
Det bestrides at det bakgrunnsbildet som Sørlandsmaling benyttet i sin annonse er i strid med 
forskrift om sammenliknende reklame § 3 bokstav a og d. Selv om bildene viser ekstreme 
værforhold, er motivene for øvrig svært forskjellige. Bruk av bilder med ekstreme værforhold 
i reklame for produkter som måles etter hvordan de tåler slikt vær, kan neppe sies å være 
særlig originalt. 
 
Når det gjelder annen markedsføring av Norrøn produkter, vil Sørlandsmaling kun forholde 
seg til den markedsføring som er foretatt etter at Sørlandsmaling begynte som forhandler av 
maling i 2003. De annonser Jotun har vist til i henholdsvis Haugesunds Avis fra 2004 og Aust 
Agder Blad fra 2003 inneholder ingen feilaktige opplysninger. Alle viser til 
Forbrukerrapporten fra 2002, samt at det i to av annonsene vises til en svensk test fra 2004. 
Sammenlikningen med Jotuns produkt Drygolin gjøres kun ved en henvisning til nevnte 
tester. 
 
Det bestrides at Næringslivets Konkurranseutvalg kan behandle de nye forholdene klager har 
trukket frem i sitt sluttinnlegg. For det tilfellet at Konkurranseutvalget behandler de nye 
forholdene, gjøres det gjeldende at artiklene som Jotun har vist til på Sørlandsmalings 
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hjemmeside ikke kan anses som villedende markedsføring eller ulovlig sammenliknende 
reklame. Den ene artikkelen omtaler tvisten med Jotun samtidig som det rettes et kritisk 
søkelys på Jotuns egen markedsføring. Den andre artikkelen omtaler en test utført av 
Folksam.  
 
Sørlandsmaling har lagt ned slik  

P Å S T A N D : 
 

Sørlandsmaling AS’ markedsføring er ikke i strid med markedsføringslovens regler. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Innklagede, Norrøn Maling og Limfabrikk AS, ble etter det som er opplyst tatt under 
konkursbehandling i februar 2003, og bobehandlingen skal være avsluttet. 
Konkurranseutvalget har oppfattet Jotuns siste innlegg i saken slik at på grunn av 
opplysningene om Norrøn Maling og Limfabrikk AS’ konkurs, er klagen nå begrenset 
til å gjelde Sørlandsmalings markedsføring av Norrøn malingsprodukter. 
Konkurranseutvalget legger dette til grunn, og ser derfor ikke grunn til å gå inn på 
spørsmålet om avvisning av klagen for så vidt gjelder Norrøn Maling og Limfabrikk AS. 
 
Når det gjelder Sørlandsmalings markedsføring av Norrøn malingsprodukter, er det 
fremlagt en egen reklameavis utgitt av Sørlandsmaling som i det alt vesentlige er viet 
Norrøns malingsprodukter. Reklameavisen er på fire sider. I forbindelse med 
presentasjonen av enkelte malingsprodukter omtales også konkurrenten Jotuns 
produkter. På side 1 i avisen heter det blant annet:  
 

BEDRE ENN DRYGOLIN FRA JOTUN IFØLGE TEST I FORBRUKER- 
RAPPORTEN MAI 02 
 
Testen er utført av teknologisk institutt på oppdrag av Forbrukerrapporten og 
etterlater ingen tvil. Norges mest solgte husmaling, Drygolin fra Jotun, har fått 
en rival som heter Norrøn Unik Husmaling.  

 
På samme side heter det: 
 
 NÅ KAN DU MALE TRYGT UTE MED VANNBASERTE PRODUKTER 

UTROLIG!! NORRØNS UTVENDIGE VANNBASERTE ACRYLMALING 
FIKK OGSÅ BEDRE TESTRESULTAT ENN DRYGOLIN FRA JOTUN. 

 
Mens Norrøns Acryl Husmaling fikk høyeste totalkarakter (5) og høyeste 
karakter for motstandskraft mot soppvekst (5) falt Jotuns Demidekk Dekkbeis 
helt igjennom i testen og fikk dårligste karakter (1) på motstandsdyktighet mot 
sopp og 3 på totalkarakter. Mest utrolig er likevel at Norrøns Acrylprodukt fikk 
bedre karakter enn Drygolin oljemaling. Endelig! Nå kan du male trygt ute, også 
med vannmaling! 

 
I tilknytning til denne del, er det inntatt en faksimile fra Forbrukerrapporten nr 05/2002 
hvor det i overskriften heter ”Kraftig soppvekst på Demidekk”. 
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Også på side 4 i avisen er det inntatt en annonse for Norrøns produkt Unik Husmaling, 
hvor det heter ”Bedre enn Jotun i følge test i Forbrukerrapporten mai 02”. 
 
På samme side er det også reklame for Norrøns produkt Unik Oljebeis. I tilknytning til 
denne heter det: 
 

SAMME KARAKTER SOM DRYGOLIN FRA JOTUN I 
FORBRUKERRAPPORTEN MAI -02 

 
Utvalget nevner at den test som det vises til i reklameavisen, er omtalt i 
Forbrukerrapporten 05/2002.  
 
Sørlandsmalings omtale av Jotuns produkter i reklameavisen må anses som 
sammenliknende reklame, slik dette er definert i ”Forskrift av 19. desember 2000 nr 
1653 om sammenlignende reklame”, § 2.  
 
Det følger motsetningsvis av forskriften § 3 bokstav e at det ikke er tillatt å bringe i 
vanry eller tale nedlatende om en konkurrents produkter. Næringslivets 
Konkurranseutvalg har tidligere lagt til grunn – også før forskriften av 2000 – at man 
ved sammenliknende reklame må kreve en fullstendig, objektiv og fair gjengivelse av 
konkurrenten eller det konkurrerende produkt. Opplysningene som gis både om egne og 
konkurrerende produkter må være objektivt riktige, uttømmende så langt 
sammenligningen rekker og ikke tendensiøse.  
 
Etter Konkurranseutvalgets oppfatning har de deler av reklameavisen som er gjengitt 
ovenfor en slik utforming og et innhold som gjør at de omtalte produkter fra Jotun 
bringes i vanry. Disse deler av reklameavisen synes å ha som formål å så tvil i markedet 
om kvaliteten på Jotuns produkter, og omtalen av Jotuns produkter framstår som 
nedsettende.  
 
Den test det spesielt vises til i annonseteksten var en meget omfattende test som 
omhandlet til sammen 13 ulike produkter, der blant annet ulike sider ved de enkelte 
produkter ble vurdert. En slik løsrevet gjengivelse av noen få, enkeltstående deler av 
testen i annonseteksten er ufullstendig og fremstår som tendensiøs og villedende. Å 
markedsføre sine produkter gjennom en slik form for omtale, er etter 
Konkurranseutvalgets syn i strid med markedsføringsloven § 2 som setter forbud mot i 
næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som 
er egnet til å påvirke etterspørselen av varer eller tjenester. Markedsføringen er også i 
strid med forskriften om sammenliknende reklame, jf § 3 a, jf markedsføringsloven § 2 
femte ledd.  
 
Jotun har også vist til liknende annonser som de som inngår i reklameavisen, inntatt i 
Haugesunds Avis i juni og juli 2004 og i Aust Agder Blad i september 2003. Også disse 
annonsene rammes etter Konkurranseutvalgets syn av markedsføringsloven § 2 første 
ledd og forskriften om sammenliknende reklame § 3 bokstavene a og e. Det samme 
gjelder liknende annonse inntatt på Sørlandsmalings hjemmeside. Den omstendighet at 
markedsføringen på Sørlandsmalings’ hjemmeside først er påberopt av Jotun i 
selskapets sluttinnlegg til Næringslivets Konkurranseutvalg, avskjærer ikke 
Konkurranseutvalget fra også å vurdere denne delen av markedsføringen så lenge 
Sørlandsmaling er gitt anledning til å uttale seg.  
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Derimot finner utvalget at Sørlandsmalings bruk av bakgrunnsbilde i annonsene – et 
kraftig lyn over malingsemballasjen – ikke rammes av markedsføringslovens regler. 
Rett nok er det på dette punkt likhet med Jotuns salgsemballasje på 
Drygolinproduktene. Noen renommésnylting som rammes av forskriften om 
sammenliknende reklame § 3 bokstav g foreligger imidlertid ikke; tvert i mot er 
annonsens formål å desavuere Jotuns produkter. Forholdet rammes heller ikke av 
markedsføringsloven § 8 a.  
 
Utvalget finner ikke at Sørlandsmalings markedsføring var av en slik karakter at den 
rammes av markedsføringsloven § 1. 
 
Konkurranseutvalgets avgjørelse er enstemmig.
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Sak nr. 08/2004  
 
 
Den 20. desember 2004: Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Espen Ødegaard, Per Berg og Henrik 
Munthe. 
 
Tele 2 Norge AS gjennomførte en annonsekampanje i store deler av dagspressen og på 
internett hvor priser på en type abonnement hos Tele2 ble sammenlignet med prisene på 
abonnement hos Telenor. Utvalget fant under en viss tvil at det var i strid med forskriften om 
sammenlignende reklame § 3 bokstav b og c når det i annonsens tabell ble foretatt en 
sammenligning mellom Telenors abonnement uten bindingstid med Tele2s abonnement med 
bindingstid. Den omstendighet at de rettslige spørsmål som saken reiser hadde vært gjenstand 
for prejudisiell prøving for Oslo byfogdembete i forbindelse med begjæring om midlertidig 
forføyning, og at Forbrukerombudet for tiden arbeidet med retningslinjer for sammenlignende 
reklame for teletjenester, ga ikke grunnlag for å avvise saken fra behandling i utvalget. 
Enstemmig. 

 
Klager:  Telenor ASA  
   Snarøyveien 30 
   1331 Fornebu 
    
Prosessfullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS 
   v/advokat Kai Thøgersen 
   v/advokat Stig Halvor Langmoen 
   Postboks 1484, Vika 
   0116 Oslo 
       
Innklaget: Tele2 Norge AS 

v/styrets formann 
Ulvenveien 75 A 
0581 Oslo  
 

Prosessfullmektig: Kvale & Co. Advokatfirma ANS 
v/advokat Arne Seemann Berg 
Postboks 1752, Vika 
0122 Oslo 

 
Sakens bakgrunn 
Saken gjelder spørsmål om lovligheten av sammenliknende reklame. 
 
Klageren, Telenor ASA, og innklagede, Tele2 Norge AS (heretter hovedsakelig kalt Tele2), 
tilbyr begge ulike abonnementer for fasttelefoni. I mars og april 2004 gjennomførte Tele2 en 
annonsekampanje i store deler av dagspressen og på internett hvor priser på en type 
abonnement hos Tele2 ble sammenliknet med prisene på abonnement hos Telenor.  
 
Telenor krevde at Tele2 skulle stanse kampanjen. Tele2 etterkom ikke kravet, og 28. april 
2004 fremsatte Telenor begjæring overfor Oslo byfogdembete om midlertidig forføyning etter 
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 15 med krav om at kampanjen skulle stanses. Umiddelbart 
etter dette stanset Tele2 annonsekampanjen. I og med at annonsekampanjen ble avsluttet fra 
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Tele2s side, trakk Telenor begjæringen. Telenor krevde seg likevel tilkjent saksomkostninger 
etter tvistemålsloven § 175 annet ledd. Ved byfogdembetets kjennelse 25. august 2004 ble 
saken hevet. Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger.  
 
Telenor har 6. oktober 2004 klaget Tele2 inn for Næringslivets Konkurranseutvalg for brudd 
på markedsføringsloven §§ 2 og 3, jf § 1, og forskrift om sammenliknende reklame § 3 
bokstavene a til c og e. 
 
Klageren, Telenor ASA, har i det vesentlige anført: 
 
Avvisning 
Det er ikke grunnlag for å avvise klagen. 
 
Oslo byfogdembete har prejudisielt tatt stilling til forholdet til markedsføringsloven i 
forbindelse med rettens saksomkostningsavgjørelse. Dette avskjærer ikke 
Konkurranseutvalget fra å ta saken til behandling. Konkurranseutvalget har i en rekke saker 
uttalt at det forhold at retten har tatt stilling til om vilkårene for midlertidig forføyning etter 
tvangsfullbyrdelsesloven er til stede, ikke er til hinder for at Konkurranseutvalget tar saken til 
behandling. Det vises til uttalelse i sak 12/1983, sak 14/1983 og sak 15/1989.  
 
Heller ikke den omstendighet at Forbrukerombudet for tiden arbeider med retningslinjer for 
sammenliknende reklame for teletjenester tilsier at saken avvises. Forbrukerombudets interne 
prioriteringer med hensyn til retningslinjer som utarbeides, kan ikke være avgjørende for 
hvilke saker Næringslivets Konkurranseutvalg tar til behandling. Forbrukerombudets 
retningslinjer vil for øvrig kun ha betydning for ombudets egne fortolkninger i fremtiden, og 
ikke den nærværende sak som gjelder en rekke konkrete overtredelser av 
markedsføringsloven. 
 
Sakens realitet 
Tele2s kampanje, hvor Tele2s og Telenors priser sammenliknes, og Telenors produkter 
diskrediteres, er i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3, jf § 1 og forskrift om 
sammenliknende reklame § 3 bokstavene a til c og e. Dette gjelder uansett hvilke typer media 
annonsen med prissammenlikningen presenteres gjennom. 
 
Telenor erkjenner at markedsføringsloven ikke kan forstås slik at det foreligger et generelt 
forbud mot sammenliknende reklame. Det er imidlertid i teori og praksis lagt til grunn at det 
stilles strenge krav til at sammenliknende reklame skal være relevant, objektiv, fullstendig, 
korrekt og uttømmende, og at forbrukeren skal gis et fair grunnlag for å bedømme de 
konkurrerende tilbud. Det vises i denne forbindelse til Konkurranseutvalgets sak 6/1974. 
 
Tele2s prissammenlikning skjedde mellom Tele2s abonnement med 12 måneders bindingstid, 
som er Tele2s billigste abonnement, og Telenors abonnement uten bindingstid, som ikke er 
Telenors billigste abonnementspris. At det var slike ulike produkter som ble sammenliknet, 
kan ikke utledes av annonsene.  
 
Bindingstiden er relevant for prissammenlikningen. Bindingstiden innebærer at Tele2s kunder 
må betale 299 kroner dersom abonnementet avbestilles før bindingstidens utløp. Tele2s 
annonser nevner ikke avbestillingsgebyret. Heller ikke nevnes Telenors særlige 
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rabattordninger i prissammenlikningen. Rabattordningene bygger på individuell tilpasning i 
forhold til den enkelte kundes ringemønster, og er løpende og langsiktige. 
 
Prissammenlikningen etterlater også et inntrykk av at Telenors abonnementer generelt er 
vesentlig dyrere enn de tilsvarende hos Tele2, fordi prissammenlikningen gir inntrykk av å 
være representativ. Når dette er feil, rammes dette av markedsføringsloven § 2. Det vises her 
til Konkurranseutvalgets sak 12/1989. 
 
Når det foretas en prissammenlikning mellom leverandører som har ulike systemer for 
prisfastsettelsen, må disse eventuelt gjennomgås på en fullstendig og korrekt måte, jf 
Konkurranseutvalgets uttalelse i sak 6/2002. 
 
Ved vurderingen av om budskapet er villedende vil selve uttrykket i presentasjonen også ha 
betydning. Det konkurrerende produkt må ytes full rettferdighet; dette gjelder særlig når det er 
snakk om ren prissammenlikning. 
 
Når Tele2 foretar en prissammenlikning mellom sitt abonnement til laveste pris med 12 
måneders bindingstid med Telenors abonnement uten rabattene og uten bindingstid, er dette et 
klart brudd på de strenge vilkårene for lovlig sammenliknende reklame.  
 
Det samme gjelder et budskap som gir inntrykk av at Tele2 tilbyr et produkt med samme pris 
som Telenors produkt ”Superlørdag” hver ukedag. Utsagnet gir inntrykk av at forbrukeren 
kan få det samme tilbudet fra Tele2 hver dag som det man kan få fra Telenor på lørdager. 
Dette er uriktig. Forbrukeren er også frarøvet muligheten til å kontrollere sannhetsgehalten i 
utsagnet, da annonsen overhodet ikke inneholder opplysninger om Telenors abonnement. 
 
Telenor ASA har lagt ned slik 

P Å S T A N D: 
1.  Tele2 Norge AS’ annonser med sammenligning av Telenors priser for 

fasttelefoni uten bindingstid med Tele2s priser for fasttelefoni med 
bindingstid, slik det gjøres i annonsene fremlagt i bilag 2 – 5 og 8, er i strid 
med markedsføringsloven §§ 2 og 3, jf § 1 og forskrift om sammenlignende 
reklame § 3, litra a - c og e. 

 
2. Tele2 Norge AS’ annonser med slik omtale av Telenors produkt 

”Superlørdag” som fremgår av annonsen inntatt som bilag 5, er i strid 
med markedsføringsloven §§ 2 og 3, jf § 1 og forskrift om sammenlignende 
reklame § 3, litra a - c og e. 

 
Innklagede, Tele2 Norge AS, har i det vesentlige anført: 

Avvisning 

Oslo byfogdembete har i kjennelse 25. august 2004 tatt stilling til de spørsmål klagen gjelder. 
Retten tok direkte bare stilling til saksomkostningene, men vurderte også de spørsmål 
Konkurranseutvalget nå er bedt om å ta stilling til av klageren. En realitetsbehandling av 
saken fra Konkurranseutvalgets side vil for alle praktiske formål representere en overprøving 
av rettens kjennelse. Tele2 legger på bakgrunn av Konkurranseutvalgets tidligere uttalelser til 
grunn at utvalget ikke ønsker å behandle saker som har vært behandlet for domstolene, og 
begjærer derfor saken avvist.  
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Forbrukerombudet utarbeider for tiden retningslinjer for sammenliknende reklame for 
teletjenester. Videre har ombudet varslet at det vil bli utarbeidet felles nordiske retningslinjer 
for bruk av sammenlikninger i markedsføringen av teletjenester. Det forventes at 
Forbrukerombudets retningslinjer vil foreligge i løpet av forholdsvis nær fremtid. I og med 
annonseringen som Telenors klage gjelder er avsluttet, og at retten har tatt stilling til det 
materielle spørsmål saken reiser, har klageren heller intet behov for en uttalelse fra 
Konkurranseutvalget. 
 
Sakens realitet 
Telenor har som etterfølgeren av monopolinnehaveren Televerket store fordeler som det er 
vanskelig for andre aktører i telemarkedet å konkurrere med. Tele2 må kjøpe sine produkter 
fra Telenor. Det er således ikke mulig å konkurrere på kvalitet eller produktdifferensiering. 
Den eneste konkurransemuligheten som foreligger er pris. Et av de viktigste midlene for å 
kunne få til en priskonkurranse er prissammenlikninger. Det er ikke tvilsomt at 
priskonkurranse og prissammenlikninger er ønskelig. 
 
Telenor har to hovedinnvendinger mot Tele2s annonser: 
 
 - At Tele2s priser gjelder abonnement med bindingstid mens Telenors priser er uten. 
 - At Tele2 skulle ha opplyst om Telenors særlige rabattordninger. 
 
Når det gjelder bindingstid, fremgår det antitetisk av annonsen at Tele2s abonnement har 
bindingstid mens Telenors er uten. Det er således gitt opplysning om bindingstiden, som er 
det element som eventuelt måtte medføre at prisene ikke er fullt ut sammenliknbare.  
 
Praktisk talt alle Tele2s abonnementskunder har valgt alternativet med 12 måneders 
bindingstid. Dette er en meget sterk indikasjon på at bindingstiden er irrelevant. Dette 
innebærer at en direkte prissammenlikning uten opplysning om bindingstiden ville vært 
innenfor reglenes ramme. For potensielle kunder er det også åpenbart at et brudd på 
bindingstiden vil ha konsekvenser, og kundene forstår dette. Det er derfor ikke nødvendig å 
informere om konsekvensene av at det knytter seg bindingstid til abonnementet. Det er for 
øvrig eksempler i Telenors egen markedsføring på at heller ikke Telenor opplyser om slike 
konsekvenser. 
 
Også Post- og teletilsynet foretar prissammenlikninger på den for alle praktiske formål samme 
måte som Tele2 gjør i sine annonser, sml www.telepriser.no. 
 
Telenors rabattordninger er så vidt spesielle at det ikke er naturlig å ta dem med i en 
prissammenlikning. Én av rabattordningene forutsetter medlemskap i NBBL, mens andre 
forutsetter spesielle ringemønstre dersom de skal representere noen besparelser. For de fleste 
av rabattordningene må kundene yte vederlag for å oppnå rabatt. Det er derfor tilnærmet 
umulig å finne ut hvilke reelle besparelser kunden får. Det ville innebære en vesentlig 
innskrenkning i utfordrerens konkurransemuligheter om slike rabattordninger skulle avskjære 
prissammenlikninger for basisproduktene innenfor fasttelefoni.  Det er også en grense for 
hvilke krav reglene stiller til de opplysninger som må gis i en annonse. Det vises til 
Markedsrådets vedtak 4. mai 1976, mr-1976-1. 
 
Når det gjelder begrepet ”superlørdag”, har dette et lite presist innhold, og begrepet benyttes 
av handelsstanden i flere byer i forbindelse med markedstiltak på lørdager. Når ”superlørdag” 
er benyttet i Tele2s annonse, er den eneste naturlige forståelse av dette at mens Telenor er 
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billig på lørdager, er Tele2 billig også resten av uken. Intensjonen med annonsen var å gi 
uttrykk for dette på en lett humoristisk måte. Et annet poeng med denne annonsen var å 
illustrere forskjellen på spesielle og begrensede rabattordninger og en enklere måte å oppnå 
lave priser på uten kompliserte rabattordninger. 
 
Tele2 har lagt ned slik  

P Å S T A N D : 
 Prinsipalt: 

Telenor ASAs klage avvises fra realitetsbehandling i Næringslivets 
Konkurranseutvalg. 

 
 Subsidiært: 

1.  Tele2 Norge AS’ annonser med sammenligning av Telenors priser for 
fasttelefoni uten bindingstid med Tele2s priser for fasttelefoni med 
bindingstid slik det gjøres i annonse fremlagt i bilag 1, 2 og 4 er ikke i strid 
med markedsføringsloven § 2 eller § 3, jf. § 1, eller forskrift om 
sammenlignende reklame. 

 
2. Tele2 Norge AS’ annonser med omtale av Telenors produkt ”superlørdag” 

som fremgår av annonsene inntatt som bilag 3, er ikke i strid med 
markedsføringsloven § 2 eller § 3, jf. § 1 eller forskrift om 
sammenlignende reklame § 3, a-c eller e. 

 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
Avvisningsspørsmålet
Etter vedtekter for Næringslivets Konkurranseutvalg § 1 skal utvalget, etter klage fra en 
part, gi uttalelse i tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av bestemmelsene i 
markedsføringsloven kapittel I. Etter vedtektene § 1 femte ledd kan utvalget avvise en 
sak, blant annet når saken eller deler av den anses uegnet for behandling i 
Konkurranseutvalget. Utvalget har vært tilbakeholden med å uttale seg i saker som står 
for domstolene og vil ikke overprøve domstolsavgjørelser, se særlig uttalelse i sak 
6/1982. Se også uttalelser i sakene 14/1983 og 13/1998.  
 
De spørsmål som saken her reiser, har vært brakt inn for Oslo byfogdembete i 
forbindelse med begjæring om midlertidig forføyning. Begjæringen ble imidlertid 
trukket, og saken hevet for retten. Oslo byfogdembete har i forbindelse med avgjørelsen 
av saksomkostningene for retten gått inn på spørsmålet om det foreligger brudd på 
markedsføringsloven, og konkludert med at ”[e]tter rettens oppfatning har således ikke 
Telenor på en sikker måte godtgjort at Tele2s reklamekampanje representerer 
overtredelse av noen av disse bestemmelser”. Etter Konkurranseutvalgets syn bør ikke 
en slik prejudisiell stillingtagen fra rettens side av forholdet til markedsføringsloven 
avskjære utvalget fra å ta saken til realitetsbehandling. Saken reiser dessuten viktige 
markedsrettslige spørsmål, som det vil kunne være av verdi å få vurdert av 
Konkurranseutvalget. Næringslivets Konkurranseutvalg finner derfor at klagen bør 
behandles. 
 
Det er opplyst at Forbrukerombudet for tiden arbeider med retningslinjer for 
sammenliknende reklame for teletjenester, og at disse vil kunne være klare i løpet av 
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ettervinteren/våren 2005. Konkurranseutvalget finner imidlertid at den omstendighet at 
slike retningslinjer er under utarbeidelse, ikke medfører at saken er uegnet for 
behandling i utvalget.  
 
Realitetsspørsmålet 
Utvalget vurderer først hvorvidt Tele2s annonser med sammenlikning av Telenors 
priser for fasttelefoni uten bindingstid med Tele2s priser for fasttelefoni med 
bindingstid er i strid med markedsføringsloven. 
 
Den prissammenlikning som her er foretatt mellom de to parters produkter, er å anse 
som sammenliknende reklame, slik dette er definert i forskrift av 19. desember 2000 nr. 
1653 om sammenlignende reklame § 2.  
 
Det følger av forskriften § 3 bokstav a at sammenlikningen ikke må være villedende. 
Videre følger det av § 3 bokstav b at produktene må dekke samme behov eller samme 
formål og av § 3 bokstav c at reklamen sammenlikner objektivt én eller flere egenskaper 
ved disse varene og tjenestene som er konkrete, relevante, dokumenterbare og 
representative, herunder prisen. 
 
Felles for de annonser som er gjort til gjenstand for klagebehandling er at de inneholder 
en tabell som gir opplysninger om de ulike priser for fasttelefoni for noen abonnements-
typer hos Tele2 og Telenor. Tabellen som går igjen i annonsene er utformet slik: 
  

 Tele2  Telenor Spar 
Norgestakst dag 0,16 0,21 24 % 
Norgestakst KVELD/HELG 0,11 0,14 21 % 
    
Til Telenor Mobil  1,09 1,18 8 % 
Til Netcom Mobil 1,69 1,83 8 % 
Til Tele2 Mobil 0,99 1,89 48 % 
    
Startavgift 0,58 0,59 2 % 
    
Månedspris - Analogt abo.  149 159 4 % 
Månedspris - ISDN abo. 229 239 4 % 

 
Prisene er oppgitt i kroner og inkl. mva. Telenors priser er standardpriser per mars 2004.  
Tele2s priser gjelder for nye og eksisterende kunder med 12 mnd. bindingstid og fra 5. april. 

 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil generelt bemerke at tilbudet av teleabonnement 
preges av mange aktører som opererer med ulike typer betingelser og ordninger knyttet 
til de enkelte abonnement. Dette gjør det vanskelig å foreta en sammenlikning av 
aktørenes produkter. Den omstendighet at betingelser og ordninger – for eksempel 
rabattordninger – knyttet til de enkelte abonnement er forskjellige, bør imidlertid ikke 
avskjære adgangen til å foreta sammenlikninger i forbindelse med reklame. Det vil 
imidlertid være viktig at forskjellene i for eksempel betingelser og ordninger knyttet til 
abonnementene fremgår tydelig av reklamen. 
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Etter Konkurranseutvalgets syn er det ikke i strid med markedsføringsloven § 2 eller 
forskriften om sammenliknende reklame at annonsen ikke inneholder opplysninger om 
de ulike tjenester og ordninger som kan knyttes til Telenors fasttelefonabonnement. 
Dette er tjenester og ordninger som forutsetter at abonnenten inngår særskilt avtale 
med Telenor om slike, dels mot betaling, og det må i denne situasjonen være tilstrekkelig 
å sammenlikne med Telenors ”basisabonnement”.  
 
Annerledes stiller det seg derimot med sammenlikningen mellom Telenors abonnement 
uten bindingstid med Tele2s abonnement med bindingstid i tabellen i annonsen. Rett 
nok opplyses det i annonsen at det er knyttet bindingstid på 12 måneder til 
abonnementet hos Tele2. Opplysningen fremgår imidlertid med liten skrift – betydelig 
mindre enn i de deler av tabellen som angir de ulike priser på henholdsvis Tele2s og 
Telenors abonnement. I tillegg fremgår det ikke av annonsen at prisen for avbestilling 
av Tele2s abonnement i løpet av bindingstiden var 299 kroner.  
 
Tele2 hadde på tidspunktet for annonsen i tillegg til abonnement med bindingstid 
abonnement for fasttelefoni uten bindingstid. Abonnementet uten bindingstid var det 
som samlet sett var mest likt Telenors produkt som det ble sammenliknet med i 
annonsen. Oppstilling over sammenliknende priser i annonsen viser derfor en 
prisdifferanse som ikke var representativ for de to av konkurrentenes produkter som 
var nærmest sammenliknbare. Det er opplyst at prisene hos Tele2 for fasttelefoni uten 
bindingstid var: 
 

Norgestakst - dag    0,20 
Norgestakst - kveld/helg  0,13 
Til Telenor Mobil   1,17 
Til Netcom Mobil   1,82 
Til Tele2 Mobil   1,02 
Startavgift    0,58 

 
Månedspris - Analogt abo.  149 
Månedpris - ISDN abo.  229 
Innmeldingsavgift   199 

 
Det utvalgte priseksempel i annonsen gir således i denne situasjonen ikke noe fair 
grunnlag for å bedømme prisnivået hos de to konkurrentene på de produkter som for 
øvrig fremsto som mest like.  
 
Samlet sett – og under en viss tvil – finner Konkurranseutvalget etter dette at det må 
anses i strid med forskriften om sammenliknende reklame § 3 bokstav b og c når det i 
annonsens tabell foretas en sammenlikning mellom Telenors abonnement uten 
bindingstid med Tele2s abonnement med bindingstid. 
 
Konkurranseutvalget går så over til å behandle de annonser fra Tele2 som inneholder 
en henvisning til ”super-lørdag”. I annonseteksten heter det:  
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NÅ FÅR DU: 
SUPER-LØRDAG-SØNDAG-MANDAG-TIRSDAG-ONSDAG-TORSDAG-
FREDAG.  

 VIL DU BARE HA ”SUPER-LØRDAG”? 
 RING TELENOR. 
 
Etter Konkurranseutvalgets syn er henvisningen i annonsen til Telenors rabattordning 
”Superlørdag” så vidt generell og i en slik form at den vanskelig kan ses som en 
prissammenlikning mellom Tele2s produkt og Telenors fasttelefonabonnement med 
rabattordningen ”Superlørdag”. Utvalget kan videre vanskelig se at annonsen, slik den 
er utformet, er egnet til å diskreditere Telenor generelt eller Telenors produkt 
”Superlørdag” spesielt, og denne del av annonsen anses ikke i strid med 
markedsføringslovens regler.  
 
Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig.
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Sak nr. 09/2004  
 
 
Den 20. desember 2004: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Espen Ødegaard,  
Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Per Berg og Henrik Munthe. 
 
Partene driver innsamling av avfall. Innklagede la ut på sin hjemmeside SFTs brev til klager om 
at virksomheten ikke oppfylte pålagte krav. Flertallet fant dette ikke i strid med 
markedsføringsloven § 1. Forholdet var allerede omtalt i pressen, brevet hadde alminnelig 
interesse for bransjen, og innklagedes kommentarer gikk ikke lenger enn det var dekning for i 
brevet fra SFT. Mindretallet anså dette som markedsføring gjennom negativ omtale av 
konkurrent, dårlig i samsvar med prinsippene for sammenlignende reklame og i strid med § 1. 
Innklagedes kundebrev til klagers kunder med henvisning til SFTs brev og konsekvenser av 
det, gikk lenger enn det var dekning for og var egnet til å skremme kundene bort fra klager i 
strid med markedsføringsloven § 1. Et mindretall mente at brevet ut fra situasjonen ikke var i 
strid med § 1. 
 
Klager:  Ragn-Sells AS 

  Postboks 101 
  1471 Lørenskog 
 

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS 
v/advokat Cathrine Hambro 
Postboks 2444 Solli 
0201 Oslo 
 

Innklaget:  RENAS AS 
   Postboks 268 Skøyen 
   0212 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup StordrangeDA  

  v/advokat Bjørn Stordrange 
  Postboks 1829 Vika 
  0123 Oslo 

 
Saken gjelder  

Spørsmål om innklagedes tilbudsbrev til klagers kunder og oppslag på innklagedes 
hjemmeside er i strid med markedsføringsloven § 2, jf forskrift om sammenlignende reklame 
§ 3 e, og markedsføringsloven § 1.  

Sakens bakgrunn 
Ragn-Sells AS er totalleverandør av tjenester knyttet til innsamling, transport og gjenvinning 
av restprodukter og avfall. Ragn-Sells’ Elektronikkgjenvinning tar hånd om elektronikk og 
elektroniske produkter.  
 
RENAS er etablert av elektronikkbransjen og yter tilsvarende tjeneste. 
  
Innsamling og håndtering skjer i henhold til returordning for elektronikk og elektronisk avfall, 
jf Avfallsforskriften av 1. juni 2004 som pålegger produsenter og importører av elektronikk 
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og elektronisk avfall å sørge for at produktene ikke blir til miljøskadelig avfall, men samles 
inn ved endt levetid. Dette kan de gjøre ved å knytte seg opp mot selskaper som forestår 
returhåndteringer. Gjennomføringen overvåkes av Statens Forurensningstilsyn (heretter kalt 
SFT).  
 
I brev av 16. juli 2004 fra SFT til Ragn-Sells’ Elektronikkgjenvinning om ”Mangelfull 
innsamling av EE-avfall av Ragn-Sells’ Elektronikkgjenvinning”, sier SFT: 
 

”Ved gjennomgang av 2003-rapport fra Ragn-Sells Elektronikkgjenvinning 
finner SFT at det er betydelig avvik mellom innsamlingsforpliktelse i 
henhold til EE-forskriften og hva som faktisk samles inn av Ragn-Sells. SFT 
finner at Ragn-Sells ikke oppfylte sine medlemmers forpliktelse i 2003 og 
vurderer å anmelde forholdet til politiet. Ragn-Sells pålegges i henhold til 
EE-forskriften § 9 å rapportere kvartalsvis f.o.m. 2. kvartal 2004 om 
innsamlede mengder og tiltak for å rette opp forholdet.  

Forskrift om elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften) pålegger i 
§ 7.1 importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter 
(EE-produkter) å sørge for henting og behandling av avfall tilsvarende sin 
markedsandel. Plikten kan ifølge § 7.6 oppfylles ved deltakelse i 
returselskap. Da blir både returselskap og produsent pliktig i forhold til 
oppfyllelse av forskriften, men SFT velger å følge dette opp mot returselskap 
så langt det er hensiktsmessig.  

Ved gjennomgang av rapport fra Ragn-Sells’ Elektronikkgjenvinning for 
2003 og ved å sammenstille dette med tilsvarende rapporter fra de andre 
returselskapene samt data fra Toll- og avgiftsdirektoratet finner vi at Ragn-
Sells hadde forpliktelse til innsamling av 2.781 tonn EE-avfall i 2003, mens 
det faktisk bare ble samlet inn 1.309 tonn (se vedlegg). Dette betyr at Ragn-
Sells ikke oppfyller sine medlemmers innsamlingsforpliktelse etter EE-
forskriftens § 7.1, noe som innebærer at betydelige kostnader overføres på 
de andre returselskapene. SFT mener at forholdet innebærer en vesentlig 
økonomisk unndragelse og at det kan utgjøre en trussel mot returordningen 
ved at det skaper misnøye hos medlemmene i de andre returselskapene som 
påføres urettmessig høye kostnader.  

SFT påpekte samme forhold etter 2001-rapporteringen (brev fra SFT 
21.02.2003) og Ragn-Sells ble varslet om forventet innsamlingsforpliktelse 
per mail 03.12.2003. I den etterfølgende kommunikasjonen påpekte SFT at 
forholdet kan rettes opp enten ved å samle inn mer avfall eller ved å si opp 
medlemmer. SFT registrerer at Ragn-Sells har oppnådd en betydelig økt 
innsamlingsmengde de siste årene. Det er likevel slik at den årlige 
forpliktelsen har økt som følge av at Ragn-Sells hele tiden har tegnet nye 
medlemmer. SFT ser svært alvorlig på at Ragn-Sells har inngått nye 
medlemsavtaler vel vitende om at SFT ikke oppfatter 
innsamlingsforpliktelsen som oppfylt.  

SFT ser svært alvorlig på forholdet og vurderer å anmelde Ragn-Sells 
Elektronikkgjenvinning til Politiet for manglende oppfyllelse av EE-
forskriftens § 7 i perioden etter 1.7.2002. Samtidig vil SFT følge opp 
virksomheten i tiden fremover med sikte på å bringe forholdet i orden. I 
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henhold til EE-forskriftens § 9 pålegger vi Ragn-Sells å rapportere 
kvartalsvis f.o.m. 2. kvartal 2004. Rapportene skal vise innsamlede mengder 
og beskrive tiltak for å rette opp forholdet. Første rapport skal leveres innen 
16. august og gjelder for 1. halvår 2004. Deretter skal det leveres 
kvartalsvise rapporter innen 2 uker etter utløpet av hvert kvartal. 
Rapporteringsformat for innsamlet mengde skal tilsvare kapittel 3 i 
gjeldende skjema for årsrapport.  

Vedtaket om rapportering kan i henhold til § 12 i forskriften påklages til 
Miljøverndepartementet, av sakens parter eller andre med rettslig 
klageinteresse, innen tre uker fra mottakelsen av vedtaket. Eventuell klage 
bør begrunnes og skal sendes Statens forurensningstilsyn. 

Med hilsen Hans Aasen og Olav Skogesal” 

På sin hjemmeside la RENAS ut følgende nyhet: 
 

”Politianmeldelse mot returselskap? SFT vurderer å melde Ragn-Sells AS 
til politiet. Selskapet selger medlemskap til bedrifter for oppfyllelse av EF-
forskriften, men gjør alt for dårlig jobb…” 

Det var også henvisning til SFTs brev til Ragn-Sells og Aftenpostens omtale av saken.  
 
RENAS sendte også brev til kunder av Ragn-Sells’ Elektronikkgjenvinning der det heter: 
 

”Vedr.: oppfyllelse av kravene i EE-forskriften. 

Vi er kjent med at deres bedrift har tegnet medlemskap hos Ragn-Sells AS 
for å oppfylle kravene til importør/produsent av elektriske og elektroniske 
produkter, i henhold til EE-forskriften.  

Statens Forurensningstilsyn (SFT) har en rekke ganger påpekt overfor 
Ragn-Sells at bedriften ikke oppfyller medlemsbedriftenes forpliktelse av 
EE-forskriften. I brev av 16. juli i år varslet SFT at de vurderer å 
politianmelde Ragn-Sells for forholdet. Brevet kan leses på SFTs nettside 
http://www.sft.no/nyheter/brev/eeavfall_ragnsells160704.htm”. 

Konsekvensen av at Ragn-Sells ikke samler inn det EE-avfallet de har 
forpliktet seg til, er at heller ikke medlemsbedriftene oppfyller kravene i EE-
forskriften, og vil derfor ved kontroll fra SFT risikere tvangsmulkt og/eller 
dagbøter. 

RENAS AS driver en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning 
for næringselektroavfall, og oppfyller gjennom dette, forpliktelsene for våre 
rundt 1400 medlemsbedrifter. Til sammen dekker RENAS, Elektronikkretur 
og Hvitevareretur alle typer kasserte elektriske og elektroniske produkter. I 
2003 samlet RENAS inn om lag 46.000 tonn EE-avfall, som gir en 
innsamlingsgrad på 85 %. Vi ligger dermed godt over kravet på 80 % som 
stilles i bransjeavtalen med Miljøverndepartementet.  
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Som et bransjeeid non-profit-selskap tilbyr RENAS medlemsskap for alle 
bedrifter som importerer/produserer produkter som er innenfor vårt 
ansvarsfelt. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte materiell. Ta gjerne 
kontakt med oss dersom det er spørsmål knyttet til medlemskap og 
returordning. Mer informasjon finnes også på vår nettside www.renas.no.  

NB! Bedrifter med medlemskap i Ragn-Sells som velger å slutte seg til vår 
kollektive bransjeløsning skal ikke betale miljøgebyr med tilbakevirkende 
kraft.  

Med vennlig hilsen RENAS AS v/Brage Rønningen” 

Brevet ble sendt Ragn-Sells’ kunder på Elektronikkgjenvinning sammen med RENAS’ 
innmeldingsskjema for egen bedrift.  
 
Ragn-Sells ba SFT kommentere RENAS’ brev, og spesielt formuleringene om mulighetene 
for tvangsmulkt til medlemmene. SFT svarte: 
 

”… SFTs vurdering er at endringen i EE-forskriften fra juli 2003 gir 
returselskapene utvidet ansvar. Dette innebærer at importører/produsenter 
av EE-produktene overlater pliktene (unntagen informasjonsplikten) til det 
returselskapet de tegner avtale med. Dette har som konsekvens at SFT retter 
sine virkemidler mot returselskapene – ikke medlemmene. Regelverket er 
imidlertid slik utformet at det i ytterste konsekvens gir anledning til å gjøre 
medlemmene ansvarlig for manglende oppfyllelse av pliktene av 
returselskapet. SFT ser imidlertid ikke dette som aktuelt i denne saken i 
nærliggende fremtid.” 

På denne bakgrunn tok Ragn-Sells saken opp med RENAS. 
 
Ragn-Sells hevdet at RENAS opptrådte i strid med markedsføringsforskriften og forskriften 
om sammenlignende reklame (samt konkurranseloven), og derfor var ulovlig. RENAS tok det 
standpunkt at denne sammenlignende reklamen ikke inneholdt noe som ikke var korrekt, og at 
den derfor ikke var i strid med reglene om sammenlignende reklame.  
 
I klagen til Næringslivets Konkurranseutvalg har Ragn-Sells særlig anført: 

Pålegget i brevet fra SFT er oppfylt. Det foreligger ingen politianmeldelse, og det er 
heller ikke forventet at trusselen vil bli fulgt opp fra SFTs side. Det foreligger ikke 
noen økonomisk unndragelse fra Ragn-Sells’ side – selskapet tar betalt bare for 
innsamlet avfallsmengde. Når det gjelder selve innsamlingsforpliktelsen, er et 
problem at det er uklart hvordan avfallsmengden skal rapporteres – etter nettovekt 
eller basert på bruttovekt. Videre har SFT vesentlig nedjustert 
innsamlingsforpliktelsen for en produktgruppe etter fornyet gjennomgang. 
Innsamlingsgraden er økt vesentlig, noe SFT har erkjent.  

RENAS’ brev til klagers kunder og oppslaget på hjemmesiden er å anse som 
sammenlignende reklame, og er i strid med markedsføringsloven § 2, jf 
reklameforskriften § 3 e som setter forbud mot sammenlignende reklame som bringer 
i vanry eller taler nedsettende om en konkurrents tjenester. Nedsettende opplysninger 
kan ikke brukes i sammenlignende reklame, selv om den er mer eller mindre sann, 
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noe som har sammenheng med at slik reklame er spesielt aggressiv og lett kan få 
urimelig stor effekt eller være villedende.  

RENAS’ påstand om at Ragn-Sells’ kunder risikerer tvangsmulkt og/eller dagbøter, er en 
form for ”skremselspropaganda” – SFT sier ingenting om mulighetene for sanksjoner mot 
Ragn-Sells’ medlemmer. Hjemmelen for tvangsmulkt overfor kundene har aldri vært benyttet.  
Utsagnet om at Ragn-Sells ”gjør en altfor dårlig jobb”, er RENAS’ egen kommentar og ikke 
en karakteristikk brukt av SFT. Uttrykket er subjektivt, nedsettende og egnet til å bringe 
Ragn-Sells’ tjenester i vanry. Oppslaget på hjemmesiden er plassert sentralt på hovedsiden til 
RENAS, og som bransjeorganisasjon med anslagsvis 70 % av de som har denne 
innsamlingsforpliktelsen, vil informasjonen bli lest av mange. Ragn-Sells mener at RENAS’ 
markedsføring gir inntrykk av at Ragn-Sells på det aktuelle tidspunkt (2004) ikke oppfylte 
innsamlingskravene, men SFTs kritikk dreide seg om kravene i 2003. Også av den grunn er 
RENAS’ markedsføring villedende. RENAS’ utsagn er i tillegg for absolutte og burde vært 
holdt i en refererende stil der det var høyde for at det kunne eksistere divergerende syn.  
Ragn-Sells har enkelte ganger levert lysstoffrør til RENAS, men det dreier seg om avfall 
mottatt fra medlemmer i RENAS, og er tatt med som en ren service. RENAS er således ikke 
påført økonomisk belastning. 
 
Fremstillingen i brevet og på hjemmesiden gir samlet sett uttrykk for at Ragn-Sells, i 
motsetning til RENAS, er en useriøs aktør som det er risikabelt å inngå kontrakt med. Dette er 
egnet til å påvirke etterspørselen etter Ragn-Sells’ eller RENAS’ tjenester, jf 
markedsføringsloven § 2.  
 
Det er også i strid med god markedsføringsskikk, jf markedsføringsloven § 1, å benytte en 
slik negativ fremstilling av en konkurrent i forbindelse med aggressiv og direkte 
markedsføring av egne tjenester, og særlig her hvor RENAS er en bransjeorganisasjon med 70 
% markedsandel, mot Ragn-Sells Elektronikkgjenvinnings ca 3 % markedsandel.  
 
Innklagede, RENAS AS, har på sin side i det vesentlige anført: 

Ragn-Sells’ manglende oppfyllelse av innsamlingsforpliktelsen er skadelig også for RENAS, 
idet Ragn-Sells’ opptreden undergraver hele retursystemet, og fordi RENAS må ta kostnadene 
ved den innsamling Ragn-Sells ikke selv foretar. Ragn-Sells’ svikt har vedvart over relativt 
lang tid, har vært påtalt av SFT flere ganger, og SFT har sogar varslet om at de vurderte å 
anmelde forholdet.  
 
RENAS har gjengitt deler av SFTs brev i skriv til enkelte Ragn-Sells’ medlemmer og på 
RENAS’ egen hjemmeside. Verken brevet eller oppslaget latterliggjør eller sjikanerer Ragn-
Sells, tvert imot er gjengivelsen mildere enn SFTs egen beskrivelse. I den etterfølgende 
kontakt mellom Ragn-Sells og SFT er det ikke fremkommet noe som i vesentlig grad 
avkrefter SFTs brev. Også Ragn-Sells’ egen markedsføring må tas i betraktning, blant annet 
Ragn-Sells’ opplysning på sin hjemmeside der det heter at: 
 

”Ved å tilslutte din bedrift til Ragn-Sells’ ordninger oppfyller du kravene i 
EE-forskriften”  

Dette sies på tross av at SFT sier i brevet at de ser svært alvorlig på at Ragn-Sells har 
inngått nye medlemsavtaler, vel vitende om at SFT ikke oppfatter 
innsamlingsforpliktelsen som oppfylt. 
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RENAS må også kunne referere til SFTs oppfatning av at forholdet innebærer en vesentlig 
økonomisk unndragelse. 
 
Bransjen er forpliktet til å sørge for at minst 80 % av avfallet samles inn, og manglende 
innsamling fra Ragn-Sells slår derfor tilbake også på RENAS. Innsamlingsgraden er 
uavhengig av hvor stor markedsdel den enkelte innsamler måtte ha.  
 
For øvrig har Ragn-Sells innrømmet at de ved noen få anledninger har levert inn lyskilder til 
RENAS AS. Heller ikke er de brev som er sendt ut eller oppslaget å anse som reklame i 
forskriftens forstand. Dessuten gir omtalen et korrekt bilde av Ragn-Sells, og det har da ikke 
en slik karakter at det kan bringe Ragn-Sells ”i vanry” i forskriftens forstand, og er heller ikke 
av en slik karakter ”at de taler nedsettende om” Ragn-Sells. Vanry og nedsettende omtale 
forutsetter at det gis et uriktig bilde av konkurrenten. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Begrepet markedsføring 

Begrepet markedsføring og markedsføringslovens anvendelsesområde er meget vidt. I 
følge Ot.prp. nr 57 (1971-72) som ligger til grunn for loven, har generalklausulen 
”bedriftens salg, innkjøp eller annen ytre virksomhet” for øye. Markedsrådet har i sak 
18/1996 antatt at all virksomhet som den næringsdrivende foretar i forhold til kunden i 
utgangspunktet er markedsføring, og at derfor også inkasso som utføres av den 
næringsdrivende selv, faller inn under markedsføringsbegrepet. 
 
RENAS’ internettside fungerer som en markeds- og kundekontakt, og 
Konkurranseutvalget er ikke i tvil om at informasjon som RENAS legger ut, for 
eksempel om konkurrenter, faller inn under markedsføringslovens regler. Det samme 
gjelder selvfølgelig RENAS’ brev til potensielle kunder. 
 
Utleggingen av SFTS brev på RENAS’ hjemmeside 

Det er enighet i Konkurranseutvalget om at RENAS’ omtale av og henvisning til SFTs 
brev til Ragn-Sells på RENAS’ hjemmeside i beste fall var på grensen av det akseptable. 
Det er også enighet om at det er mest naturlig å bedømme dette som et spørsmål om 
overtredelse av markedsføringslovens § 1, og ikke først og fremst som en (indirekte) 
sammenlignende reklame. 
 
Et flertall av medlemmene, alle unntatt Mari Solgaard, er kommet til at forholdet ikke 
rammes av markedsføringslovens regler. Flertallet legger i den forbindelse vekt på at 
brevet hadde en alminnelig interesse for bransjen, og at det allerede var omtalt i 
pressen. RENAS’ egen kommentar gikk ikke lenger enn det det var dekning for i brevet 
fra SFT. Selv om brevet var ledd i en løpende saksbehandling, gjaldt det en situasjon 
som hadde eksistert over lengre tid.  
 
Mindretallet, Mari Solgaard, mener at RENAS’ omtale av og henvisning til SFTs brev 
på egen hjemmeside i seg selv er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom. Hittil har næringsdrivende som hovedregel unnlatt å drive markedsføring 
gjennom negativ omtale av konkurrenter. Denne standarden bør man holde fast ved, 
også når det skjer gjennom utlegging av offentlige dokumenter på hjemmesiden. Slik 
negativ omtale vil i praksis bli ensidig. Det er lite tenkelig at konkurrenter vil følge opp 
med tilsvarende positiv omtale når det er grunnlag for det. Å akseptere at det 
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markedsføres negativ omtale av konkurrenter, passer dårlig med prinsippene for 
sammenlignende reklame som krever at slik reklame skal være objektiv, fair og 
fullstendig. 
 
Utvalget har ikke behandlet spørsmålet om hvilken plikt RENAS – når de først har lagt 
ut negativ omtale – har til å fjerne slik omtale og følge opp saken når forholdene endres.  
 
Kundebrevet 

Det er uklart om RENAS har sendt kundebrevet til samtlige av Ragn-Sells’ kunder eller 
ikke. I alle fall har brevet gått til en del av Ragn-Sells’ kunder. 
 
Et flertall av Konkurranseutvalgets medlemmer, Per Berg, Espen Ødegaard, Mari 
Solgård, Henrik Munthe og Kristine Schei, anser det i strid med god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom at RENAS på denne måte har rettet en markedsføring spesielt 
mot Ragn-Sells’ kunder og under påberopelse av SFTs brev. Når det i brevet hevdes at 
Ragn-Sells’ klienter risikerer tvangsmulkt og/eller dagbøter, går brevet lengre enn det i 
praksis er dekning for, og dette er egnet til å skremme klienter bort fra Ragn-Sells. 
RENAS har her opptrådt i strid med markedsføringslovens § 1. 
 
Mindretallet, Bjørn Tore Flaatten, Geir Jostein Dyngeseth og Eirik Akerlie, mener at 
det å sende brev til konkurrentens kunder for å påvirke dem til å skifte 
forretningsforbindelse, i dette tilfellet etter omstendighetene ikke kan anses å være et 
ulovlig konkurransemiddel. Selv om henvisningen til risikoen for tvangsmulkt/dagbøter 
burde vært utelatt, er den ikke i seg selv uriktig, og medfører ikke at brevet på grunn av 
sin form og innhold kan anses i strid med god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom. 
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Sak nr. 10/2004  
 
 
Den 14. februar 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Jostein Refsnes, Arnstein 
Lund, Henriette Kristoff, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Per Trygve Berg og 
Henrik Munthe. 
 
Spørsmålet om etterligning av to frisørstoler i strid med markedsføringsloven § 8 a eller § 1. 
Det var uklarhet om opprinnelig originalitet for klagers stoler, og mange nærmest identiske 
stoler i markedet. Det var da ikke grunnlag for å anvende § 8 a.  
Det var ikke kritikkverdige forhold knyttet til selve markedsføringen, og heller ikke grunnlag for 
å anvende § 1. Enstemmig.  
 
Klager:  OLYMP Karl Herzog GmbH & Co KG 
   v/Peter Wenzel 
   Postfach 103663 
   70031 Stuttgart 
   Tyskland 
 
Prosessfullmektig: Advokat Nils J Seiersted 

v/advokatfullmektig Johannes Opsahl 
Postboks 1400 Vika 
0115 Oslo 

 
Innklaget:  Smith-Larsen AS 
   Postboks 32 
   3215 Larvik 
 
Prosessfullmektig: Advokat Søren Ø Hellenes 

  Advokatfirma Brekke & Co 
  Postboks 245 
  3251 Larvik 

 
Saken gjelder  

Spørsmålet om innklagede markedsfører to frisørstoler i strid med markedsføringsloven § 8 a 
eller § 1.  

Bakgrunn 

Klageren, nedenfor kalt Olymp, er et tysk selskap som opererer på verdensbasis i markedet 
for stoler, interiør og annet utstyr for frisørsalonger. Selskapet har i over 30 år samarbeidet 
med Herman Lepsøe/Wella når det gjelder distribusjon av produktene til det norske markedet.  
Olymp utvikler, designer og produserer det meste av sine produkter selv. Det gjelder også de 
to stolmodellene saken dreier seg om, Olymp 4000 og Olymp 8000. Det er lagt frem tekniske 
tegninger m.v. for de to stolene som dokumentasjon for at de er utviklet av Olymp, etter det 
opplyste i 1994 og 1995.  
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Smith-Larsen-familien har drevet frisørsalonger siden 1912, og i lang tid drevet 
grossistvirksomhet innenfor bransjen. I dag er grossistvirksomheten eneste virksomhet.  
I februar 2004 oppdaget Olymp at innklagede, nedenfor kalt Smith-Larsen, markedsfører 
stoler som Olymp anser for kopier, eller i alle fall urimelige etterligninger, av de to stolene. 
Stol 1700 0101 og 1700 0428 hevdes å være kopier av Olymp 4000. Stol 1700 99 18 hevdes å 
være kopi av Olymp 8000. Smith-Larsen har kjøpt stolene i markedet. 

Klager, OLYMP Karl Herzog GmbH & Co. KG, har for det meste anført: 

Olymp anfører at stolene har tilstrekkelig særpreg til å ha vern mot etterligning. Stolene 
karakteriseres særlig ved linjene i sete og rygg og ikke minst armlener. Det særpreg som 
profilen og linjene i Olymp-stolene gir, er bestemmende for helhetsinntrykket, og det er 
Olymp som står bak designet. Dette dokumenteres av konstruksjonstegningene av armlenene 
og møtereferater. Stolene fra Smith-Larsen kopierer nettopp linjene i Olymp-stolenes sete, 
rygg og armlener, og fremstår som de var produsert direkte på grunnlag av Olymps tekniske 
tegninger.  
 
Stolene skiller seg i detaljer, slik som forskjellige fothvilere, hendler mv. Olymp anvender 
selv forskjellige typer fothvilere, og for øvrig er forskjeller i detaljutforming ikke avgjørende 
for helhetsinntrykket.  
 
Forvekslingsfaren forsterkes ved at Smith-Larsen bruker helt nøytrale betegnelser på sine 
produkter. Det er intet varemerke eller annet kjennetegn som kan bidra til å skille Smith-
Larsens produkter fra Olymps, selv om avvikende varemerke ikke ville være tilstrekkelig til å 
skille produktene fra hverandre eller for øvrig gjøre etterligningen akseptabel.  
Det kan heller ikke ha betydning om Smith-Larsen tilbyr sine stoler i lavere prisklasse enn 
Olymp, jf Konkurranseutvalgets avgjørelse i sak 2/2003. Grunnen til at Smith-Larsen kan 
tilby sine stoler til en lavere pris, er nettopp at produsenten har kunnet spare kostnader til 
utvikling av design som følge av kopieringen.  
 
Det er heller ikke av betydning at Smith-Larsen ikke selv har tatt initiativ til å produsere 
stolene, men kjøper dem inn fra Asia. Importøren har et eget ansvar i forhold til produkter 
som kjøpes inn. Det er også slått fast i Konkurranseutvalgets sak 2/2003.  
 
Det finnes flere stoler på det internasjonale markedet som er like eller identiske med klagers 
to stoler. Det er asiatiske produsenter som står bak stolene, og det er Olymps strategi å gå på 
forhandlerne i Europa. Olymp har således stoppet importører av etterlignede produkter i 
Tyskland og UK. At det finnes kopiprodukter også i andre europeiske land, er ikke 
avgjørende i forhold til beskyttelsen etter markedsføringsloven.  
 
Dersom utvalget ikke skulle anse det som tilstrekkelig dokumentert at designen av Olymp 
4000 og 8000 er skapt av Olymp, ber klager om at Konkurranseutvalget likevel tar stilling til 
de rettslige spørsmål i saken forutsatt at Olymp skapte denne designen.  
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Klagers frisørstol, OLYMP 4000 
 

 
 
 
Frisørstol som forhandles av innklagede 
 

 
 

Produktnummer 17000428 
Frisørstol som forhandles av innklagede 
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Klagers frisørstol, OLYMP 8000 

  
 
Frisørstol som forhandles av innklagede 

 

Innklagede, Smith-Larsen AS, har i det vesentlige anført:  

Stolene er kjøpt i markedet, og klager bør rette henvendelsene dit.  

Olymp har ikke dokumentert at designet opprinnelig er deres. Dette og det forhold at det 
finnes et utall modeller med likhetstrekk, gjør at saken må avvises fra behandling i 
Næringslivets Konkurranseutvalg.  
 
Hvis saken realitetsbehandles, må utfallet bli at klagen ikke tas til følge. 
 
I markedet finnes det både tilsvarende stoler og andre, temmelig like varianter. Designet til 
Olymp er ikke unikt – både armlenet og sete/ryggstø er kjent fra et utall konkurrerende 
produsenter, slik det fremgår av fremlagt dokumentasjon.  
 
Alle de tre innklagede stolene skiller seg fra Olymps modeller på en rekke punkter:  
 

- understellet er helt forskjellig 

- det er påmontert fothviler, og festet kan sees, i motsetning til Olymps modell som er 
”ren” 

- stolene er ikke justerbare, i motsetning til Olymps stoler 

- det er intet i markedsføringen som hentyder på Olymp eller andre konkurrerende 
produkter 

Når man sammenligner produkt 1700 0428 og Olymp 4000, er forskjellene videre: 
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- puten er tykkere og polstret med en helt annen design enn Olymps pute 

- ryggen er tykkere og har et annet design 

- tredelen på armlenet er mer klumpete og gammeldags i stilen 

- designet til Olymp er ikke unikt – både armlenet og sete/ryggstø er kjent felt fra utall 
konkurrerende produsenter, noe som fremgår av fremlagt dokumentasjon. 

Når man sammenligner produkt 1700 9918 og Olymp 8000 er forskjellene videre: 
 

- ryggen på Olymp 8000 er lengre 

- sitteputen på produkt 1700 9918 er rett under, og ikke buet som på Olymp 8000 

- armlenene på Olymps modell har ”rundinger” i overgangen mellom metall og tre 

Smith-Larsens produkter er ikke en etterligning av Olymps produkter, og det foreligger under 
ingen omstendigheter en urimelig utnyttelse av Olymps innsats eller resultater, og det 
foreligger heller ikke fare for forveksling. Produktenes utseende skiller seg vesentlig fra 
hverandre, og det finnes en rekke produkter på markedet som er mer like Smith-Larsens 
produkter enn produktene fra Olymp.  
 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Når næringsdrivende gjør en selvstendig innsats knyttet til design av et produkt, vil 
dette oppnå beskyttelse etter markedsføringslovens regler, først og fremst § 8 a. Den 
selvstendige – og derfor beskyttede – innsats kan gjelde produktet som helhet eller 
enkelte sider ved produktet. Beskyttelsens omfang er nær knyttet opp til hvor 
omfattende den selvstendige innsats er.  
 
Som grunnlag for avgjørelsen av nærværende klagesak har Næringslivets 
Konkurranseutvalg fått seg forelagt avbildninger av klagers to stoler, Olymp 4000 og 
Olymp 8000, og av innklagedes tre stoler, Produkt 17000428, 17009918 og 17000101.  
I tillegg er fremlagt diverse brosjyremateriell for frisørstoler.  
 
På bakgrunn av den dokumentasjon som er fremlagt i saken, har Næringslivets 
Konkurranseutvalg ikke grunnlag for å anta at klagers stoler opprinnelig atskilte seg 
vesentlig fra andre stoler i markedet. Det er derfor usikkert hvilket vern Olymp 
opprinnelig kan ha hatt for sine stoler. Dokumentasjonen viser at det i dagens marked 
finnes flere frisørstoler som innbyrdes har stor likhet. Flere stoler synes å ha samme 
grad av likhet med Olymps stoler som det innklagedes stoler har. Næringslivets 
Konkurranseutvalg forstår det slik at klager mener at flere av disse stolene er ulovlige 
kopier av Olymp 4000 og 8000, uten at det er presisert hvilke stoler det gjelder. 
 
Det knytter seg altså uklarhet til hvilken grad av originalitet klagers stoler opprinnelig 
hadde, og det eksisterer flere nærmest identiske stoler i markedet. Selv om dette er 
stoler som ikke forhandles i det norske markedet, må dette – slik saken foreligger for 
Næringslivets Konkurranseutvalg – få betydning for vurderingen etter 
markedsføringslovens regler. På bakgrunn av uklarheten knyttet til opprinnelig 
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originalitet og at det eksisterer flere nærmest identiske stoler i markedet, anser 
Konkurranseutvalget at det ikke er godtgjort at de stoler som innklagede forhandler, 
representerer en etterligning og urimelig utnyttelse av klagers innsats eller resultater. 
Næringslivets Konkurranseutvalg er enstemmig av den oppfatning at innklagede ikke 
har overtrådt markedsføringsloven § 8 a.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg kan heller ikke se at det foreligger forhold som 
medfører at markedsføringsloven § 1 er overtrådt. Stolene tilbys det profesjonelle 
marked, og det er intet i benevnelsen eller selve markedsføringen som gir inntrykk av at 
innklagede forsøker å legge seg etter klager. Klagers stoler identifiseres gjennom et 
særskilt varemerke, mens innklagede benytter identifisering gjennom produktnummer, 
som ikke har noen referanse til innklagedes produkter. I tillegg er utstyret for stolene – 
foten og reguleringsmekanismen – forskjellige, og stolene er heller ikke teknisk 
likeverdige. Det forligger således heller ikke forhold som gir grunnlag for å anvende 
markedsføringsloven § 1. Også på dette punkt er Konkurranseutvalget enstemmig. 
  
Klager har subsidiært bedt om at Konkurranseutvalget tar stilling til de rettslige 
spørsmål i saken forutsatt at Olymp skapte designet. Det fremgår av 
Konkurranseutvalgets begrunnelse at Næringslivets Konkurranseutvalg ikke har 
grunnlag for å foreta en slik vurdering. For øvrig avgir Næringslivets 
Konkurranseutvalget bare uttalelse i aktuelle konflikter.  
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Sak nr. 11/2004  

 
Den 5. april 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Jostein Refsnes, Arnstein Lund, Henriette 
Kristoff, Geir Jostein Dyngeseth, Per Trygve Berg og Erik Loe. 
 
Etterligning av designmessige elementer ved vernesko slik at produktene ble forvekselbart like 
i strid med markedsføringsloven § 8 a. Det gjaldt også endret modell. Den som har etterlignet 
et produkt, har den særlige plikt til å holde avstand til originalen når forholdet skal rettes opp. 
Bare beskjedne endringer på den nye modellen, noe som også gjorde forholdet i strid med § 1, 
god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Uttalelse om ”profesjonelle aktører” og 
”aktuell konflikt”. Enstemmig. 
 
Klager:  Arbesko AB 
   Postboks 1642 
   Ørebro 
   Sverige 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Grette DA 

v/advokat Felix Reimers 
Postboks 1397 Vika 
0114 Oslo 
 

Innklaget:  ScanSafe AS 
   Postboks 72 Sentrum 
   4001 Stavanger 
 
Prosessfullmektig: Advokat Tor Arne Øvestad 

Postboks 171 
4302 Sandnes 

 
 

Saken gjelder  

Spørsmål om etterligning av vernesko i strid med markedsføringsloven § 8 a eller § 1.  

Klager, Arbesko AB, er et firma som utvikler, produserer og markedsfører verne- og 
yrkessko. Selskapet ble etablert i 1952, har 210 ansatte og er markedsleder i Norden. 
Produktene har vært solgt på det norske markedet siden 1972, og de har et eget 
representasjonskontor i Haugesund.  
 
Innklagede, ScanSafe AS, er et norsk handelsselskap, etablert i 1992. Selskapet driver 
markedsføring og salg av blant annet vernesko til bedriftsmarkedet.  
 
Klager har i det vesentlige anført: 

I Arbeskos utvalg inngår en vernesko betegnet som modell 888, og som er en stor 
salgssuksess i Norden og Norge.  
 
Høsten 2003 ble Arbesko klar over at ScanSafe importerte og solgte en modell JM 350 som 
utseendemessig og konstruksjonsmessig er så å si identisk med Arbesko-modell 888.  
Arbesko protesterte overfor ScanSafe, men på tross av flere purringer, er henvendelsen ikke 
besvart. Det er bakgrunnen for klagen.  
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Modell 888 og JM 350 er utseendemessig svært like:  
 

- Fargekombinasjonen tilnærmet identisk. Fargekombinasjonen er ikke vanlig når det 
gjelder vernesko. 

- I likhet med modell 888 har JM 350 et felt med fire striper. Dette er ikke vanlig på 
vernesko.  

- Pløsen er identisk.  

- Arbesko bruker en blå merkelapp med varemerke i hvitt på pløsen. Det samme har JM 
350 og plassert samme sted.  

- Lissene er identiske. 

- Støtputene er så å si identiske i utforming. Arbeskos støtputer er mønsterbeskyttet i 
Sverige.  

Produktene er så like at det foreligger klar forvekslingsfare, og markedsføringen av JM 350 er 
en urimelig utnyttelse av den innsats Arbesko har nedlagt. Det er da heller ikke andre 
produkter som legger seg etter slike designmessige særelementer. 
  
For modell JM 351 er det foretatt enkle justeringer ved at stripene ikke lenger er sorte, men 
har fått et hvitt midtfelt, og støtputen har fått et annet mønster. Også denne ligger så tett som 
mulig opp til modell 888 for å dra nytte av den markedsføring som er nedlagt. Modellene er 
ikke trukket fra markedet, og klagen har aktuell interesse.  
 
Innklagede har i det vesentlige anført: 

Modell JM 350 finnes kun i et lite restlager, og vil ikke bli produsert på ny når det er solgt ut. 
Modell JM 351, en modifikasjon av JM 350, vil mest sannsynlig gå ut av salg og produksjon i 
løpet av relativt kort tid når innklagedes nye modell er klar. Klager har på sin side kommet 
med en ny modell, Stålex 888. Det kan ikke være relevant å sammenligne to modeller som 
ikke markedsføres, og klagen må derfor avvises.  
 
Dersom saken ikke avvises, er det en sammenligning mellom klagers nye Stålex 888 og JM 
351 som må være relevant. 
  
Selv om overflaten på skoene designmessig selvsagt kan utformes/komponeres på ulik måte, 
foreligger det små variasjonsmuligheter, fordi vernesko/arbeidssko skal tilfredsstille fastsatte 
normer, blant annet for utforming av lest, valg av ståltå, regler for materialbruk, sålens 
beskaffenhet m.v. 
 
Det er klare atskillende trekk som gjør at totalinntrykket av de to modellene er klart 
forskjellig:  
 

- Stålex 888 har fire ”tunger” i stedet for striper som tidligere.  

- JM 351 har striper med hvitt midtparti.  

- Lestkonstruksjonene har betydelige forskjeller og ulik kurving.  
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- JM 351 har ekstra tåforsterkning, og hempen og stripene er forsynt med refleks.  

Heller ikke på de områder som er fremhevet av klager, er det fullstendig likhet: Veven i 
stoffet er forskjellig idet JM 350 har større innslag av sort, og toppstykket på pløsen har en 
annen utforming enn på klagers modell.  
 
I dette tilfelle vil også varemerkene, henholdsvis Arbesko og Jobmaster, atskille 
leverandørene, og modellnavnene bidrar til å skille produktene. Produktene er også i esker 
som er totalt forskjellige. 
  
For forvekselbarheten har det stor betydning at produktet ikke selges til forbrukere, men 
kjøpes inn av firmaer i store kvanta for utdeling til arbeidstakere. Anskaffelsen av produktene 
foretas ofte i samarbeid med verneombud/HMS-leder, som har relevant kunnskap, også om 
produkter og merker. I tillegg utgir bransjen omfattende kataloger hvor egenskaper og 
spesifikasjoner vektlegges.  
 
For øvrig finnes det en rekke skoprodukter som er svært like, og det må antas å foreligge høy 
toleranse i skobransjen for etterligning, uten at dette anses som brudd på god forretningsskikk. 
 

 
Klagers modell 888 
 
 
 

 
 
Innklagedes modell JM 350 
 

 
 
Øverst: Klagers modifiserte utgave, 
Stålex 888. Nederst innklagedes 
modifiserte utgave, JM 351 
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Hva klagen gjelder 
Klager har produsert blant annet en modell kalt 888, men produserer nå en noe endret 
variant av denne, kalt Stålex 888.  
 
Innklagede har trukket inn modell Stålex 888 og mener at det ikke foreligger urimelig 
etterligning i forhold til denne. Klagen er imidlertid begrenset til spørsmålet om 
etterligning av den opprinnelige modell 888, og eventuelle spørsmål knyttet til Stålex 888 
faller utenfor saken.  
 
Klagen gjelder innklagedes modell JM 350 og en modifisering av denne. I klagen er 
begge modellene benevnt JM 350, mens den korrekte betegnelsen på den modifiserte 
modell er ifølge innklagede JM 351. Partenes innlegg refererer seg både til JM 350 og 
351. Konkurranseutvalget bruker disse betegnelsene nedenfor.  

Spørsmål om avvisning 
Innklagede hevder at klagen må avvises fordi klager ikke har aktuell interesse i å få 
klagen vurdert. Argumentet er på den ene side at det bare finnes noen rester av JM 350 
i markedet, og at JM 351 mest sannsynlig også vil utgå i løpet av kort tid, og på den 
annen side at klager har endret sin opprinnelige modell 888.  
 
Det er ubestridt at de modellene som er relevant for klagen, fremdeles er i markedet, og 
at det således foreligger en aktuell konflikt. Konkurranseutvalget vil tilføye at en aktuell 
konflikt kan bestå, selv om produktene er solgt ut eller ikke lenger markedsføres.  

Realiteten i saken 
Innklagedes modell JM 350 er utseendemessig påfallende lik 888. Det karakteristiske 
feltet på hver side av skoen med fire striper er tilnærmet identisk. Pløsene er like, med et 
sort felt på den øvre delen og med et blått felt med varemerket i hvitt. Det er også andre 
likheter som lissene og en tilnærmet lik fargekombinasjon. Selv om det også er enkelte 
ulikheter, fremtrer JM 350 som en utilslørt kopiering av klagers modell 888. Produktene 
er i seg selv klart forvekselbare, og etterligningen er urimelig. Forholdet rammes av 
markedsføringsloven § 8 a.  
 
Forskjellen på JM 350 og JM 351 er at stripene på sidefeltene har fått en lys midtstripe. 
Denne fargemessige endring er ikke tilstrekkelig til å unngå forvekselbarhet. Også 
denne modellen representerer etterligning i strid med markedsføringsloven § 8 a.  
Kopieringen er åpenbar. Når innklagede skulle rette opp sitt forhold, hadde han en plikt 
til å holde en særlig avstand til innklagedes design. I stedet ble det bare foretatt en 
mindre endring uten vesentlig betydning for produktets design. Forholdet er således 
også i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven 
§ 1.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil tilføye at argumentasjonen om at produktene 
kjøpes inn av profesjonelle innkjøpere har begrenset vekt. I denne saken har designet 
betydning for brukerne og vært vektlagt ved utformingen av originalproduktet. 
Brukerne kan påvirke innkjøperne med valg av hvilke produkter som skal anskaffes.  
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For øvrig vil det i mange tilfeller være slik at brukerne selv velger ut produktene på 
vegne av sin arbeidsgiver, og små bedrifter vil ikke kunne ha innkjøpere som er 
”profesjonelle” i forhold til alle produkter som bedriften må anskaffe. 
Utvalgets avgjørelse er enstemmig.  
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Sak nr. 12/2004  
 
 
Den 14. februar 2005: Henrik Munthe, Mari Solgaard, Jostein Refsnes, Arnstein Lund, 
Henriette Kristoff, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten og Per Trygve Berg  
 
Innklagede hadde ikke overtrådt markedsføringsloven § 8 a eller § 1 ved å benytte et 
kjennetegn (”rederiflagg”) med en utforming som hadde likhetspunkter med det kjennetegnet 
klager gjør bruk av. Utvalget kom til at det visuelle inntrykket var så forskjellig at det ikke var 
snakk om en etterligning, og at det heller ikke forelå forvekslingsfare. Til tross for at eieren av 
det innklagede selskapet, Petter Olsen, er bror av Fred. Olsen som er sentral hos selskapet 
som står som klager, fant heller ikke utvalget at det var illojalt av innklagede å bruke sitt flagg. 
Dissens. 
 
Klager: Fred. Olsen & Co  

Postboks 1159 Sentrum 
0107 Oslo 

 
Prosessfullmektig: Advokat Nils J. Sejersted 

Wiersholm Mellbye & Bech 
Postboks 1400 Vika 
0115 Oslo 

 
Innklaget:  Firmament AS 

Karl Johansgt 18 C 
0159 Oslo 

 
Prosessfullmektig: KLUGE Advokatfirma DA  

v/advokat Marco Lilli  
Postboks 1548 Vika 
0117 Oslo 

 
Sakens bakgrunn 

Saken gjelder spørsmålet om innklagede Firmament AS’ flagg (kjennetegn) er en etterligning 
av klager Fred. Olsen & Cos flagg (kjennetegn) i strid med markedsføringsloven § 8 a 
(etterligningsvernet) og/eller markedsføringsloven § 1 (god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom). 
 
Fred. Olsen & Co er administrasjonsselskap for de børsnoterte selskapene Ganger Rolf ASA 
og Bonheur ASA, samt øvrige Fred. Olsen & Co-relaterte selskaper. Disse selskapene driver 
en omfattende virksomhet innen skipsfart, industri og annen næringsvirksomhet. Fred. Olsen 
& Co ivaretar generelt selskapenes rettigheter innen markedsførings- og immaterialrett. 
Klager registrerte i 1962 denne versjonen av sitt flagg som norsk varemerke: 
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I tillegg er partene enige om at klager har innarbeidet vern etter varemerkeloven for et 
varemerke som ser slik ut: 

 
 

Firmament AS er et selskap som eies av Petter Olsen, som er bror av skipsreder Fred. Olsen. 
Innklagede driver i Norge primært virksomhet innen investering og finansforvaltning. 
Innklagede fikk i 2003 registrert sitt varemerke som ser slik ut: 
 

 
 

Klager, Fred. Olsen & Co, har i det vesentlige anført: 

Klager har siden 1897 benyttet sitt rederiflagg som symbol og logo i rederivirksomhet og 
øvrig næringsvirksomhet. Flagget har opp gjennom årene vært brukt i flere forskjellige 
varianter, men de bærende elementene har hele tiden vært de samme: Et rektangulært 
splittflagg med skråstilt stripe fra øvre venstre hjørne og ned mot nederste høyre hjørne, men 
ikke helt ut i hjørnet, og et sirkelformet symbol i øvre høyre del, over stripen, men ikke helt ut 
i splitten.  
 
Klager protesterte mot registreringen, men Patentstyret tok ikke protesten til følge. Etter at 
Firmaments varemerke ble registrert, har Fred. Olsen & Co reist innsigelsessak, og den er i 
skrivende stund til behandling i Patentstyret. 
 
Avvisningsspørsmålet 
At det verserer en sak mellom de samme parter for Patentstyret, er ikke til hinder for at 
Konkurranseutvalget realitetsbehandler denne saken. Grunnen er at nærværende sak 
behandles etter markedsføringslovens regler og at den inneholder andre elementer enn de som 
reguleres etter varemerkelovgivningen. I forhold til markedsføringsloven er det av særlig 
betydning at det først og fremst er de konstruktive elementer i klagers flagg innklagede har 
etterlignet på en lovstridig måte. I varemerkeretten ser man primært hen til det registrerte 
merket som helhet, mens denne saken i første rekke dreier seg om de bærende, konstruktive 
elementene i de aktuelle flaggene. Videre er det Firmaments illojale bruk av disse elementene 
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klager protesterer mot. I varemerkesammenheng holdes kjennetegn objektivt opp mot 
hverandre, man vurderer ikke om det foreligger illojalitet.  
 
Forholdet til § 8 a 
Det er flere vilkår som må være oppfylt for at markedsføringslovens § 8 a skal komme til 
anvendelse. I vår sak er det ingen tvil om at det dreier seg om næringsvirksomhet, og det er 
også uomtvistet at det er snakk om kjennetegn i lovens forstand. 
 
Det er videre klart at Firmaments flagg er en etterligning av klagers flagg, særlig de bærende 
elementene med en skråstripe fra øvre venstre hjørne til nedre høyre hjørne, og med et 
sirkelformet symbol i øverste høyre del av flagget. At skråstripen er svakt buet i Firmaments 
flagg og at symbolet er takkete, er uten betydning, fremdeles er likhetene iøynefallende, og 
flagget er en direkte etterligning. Likhetene blir enda mer påfallende hvis flagget blir kopiert 
eller sendt via telefaks, da blir merkene mindre tydelige. 
 
At Petter Olsen, som eier Firmament, tidligere hadde kontor hos klager, men nå driver 
konkurrerende virksomhet, skjerper innklagedes aktsomhetsplikt. Ved at Firmament tar i bruk 
et etterlignet kjennetegn, drar man automatisk nytte av den innarbeidede verdi og goodwill 
som ligger i klagers merke på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse. 
Utvalget må også legge vekt på klagers langvarige innsats for å etablere egen, karakteristisk 
merkebruk. 
 
De to flaggene er så like at det klart foreligger fare for forveksling. Både de konstruktive 
elementene og helhetsinntrykket er så like at mange vil anse Firmament som et selskap med 
tilknytning til Fred. Olsen & Co. De konstruktive elementene i flagget til Fred. Olsen & Co er 
originale i den forstand at ingen andre flagg inneholder de samme elementene brukt på den 
samme måten.  
 
Forholdet til § 1 
Selv om Konkurranseutvalget skulle komme til at innklagedes merkebruk ikke er i strid med  
§ 8 a, vil den uansett være i strid med generalklausulen i § 1. For å rammes av bestemmelsen, 
er det nok at innklagedes merkebruk ikke er en aktverdig handling, men representerer en 
illojal opptreden. Nettopp det er tilfellet i denne saken. Det foreligger en kritikkverdig 
handling som er i strid med god forretningsskikk, innklagede har ingen grunn til å velge et 
flagg slik han har gjort – bortsett fra ønsket om å bli assosiert med Fred. Olsen & Co. I og 
med at Firmament ikke primært er rettet mot rederivirksomhet, er det unaturlig at man har 
valgt flagg som symbol. 
 
Påstand 
Klager ber Konkurranseutvalget om å fastslå at Firmament AS’ bruk av sitt flagg 
representerer en opptreden som er i strid med markedsføringslovens §§ 1og 8 a. 
 
 
Innklagede, Firmament AS, har i det vesentlig anført: 

Firmaments virksomhet er i Norge konsentrert om å investere i andre selskaper, pluss ren 
finansforvaltning. Innklagede henvender seg i det vesentlige til banker og finansinstitusjoner. 
 
Avvisningsspørsmålet 
Det foreligger ikke andre elementer i denne saken som tilsier at Konkurranseutvalget kan 
behandle den så lenge det verserer en varemerkesak for Patentstyret mellom de samme 
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partene. Både i forhold til varemerkeloven og markedsføringsloven er det merkets 
helhetsinntrykk som er det avgjørende, ikke enkeltelementene.  
 
Også det forhold at Patentstyret har tillatt registrering av Firmaments kjennetegn, taler for at 
Konkurranseutvalget avviser saken. Utvalget har ikke kompetanse til å overprøve 
Patentstyrets vurdering, og det vil være uhensiktsmessig at Utvalget tar stilling til en klage 
etter markedsføringsloven før det er endelig avgjort om varemerket er i strid med 
varemerkeloven. 
 
Forholdet til § 8 a 
Det er flere forskjeller mellom klagers og innklagedes flagg. For det første er klagers flagg 
bølget, mens Firmaments flagg har rette sider. Dernest er stripen på innklagedes flagg buet for 
å gi inntrykk av himmelhvelvingen. (Firmament betyr nettopp himmelhvelving). Stripen i 
Firmaments flagg ender også lavere i venstre hjørne enn det klagers gjør, og stripen er også 
smalere enn i klagers flagg. Symbolet oppe til høyre i Firmaments flagg er en stjerne – for å 
gi assosiasjoner til stjerner på himmelhvelvingen – mens det tilsvarende symbol hos klager er 
en runding. 
 
Det må videre legges vekt på at ingen av de to flaggene er spesielt særpregede varemerker, de 
fremstår begge som typiske rederiflagg. Slike flagg er ofte med splitt, og alle de elementene 
som forekommer i de to aktuelle flaggene er vanlige i rederiflagg. At Petter Olsen valgte et 
”rederiflagg” som merke for Firmament, selv om selskapet primært ikke driver 
rederivirksomhet, henger sammen med at han ønsket å videreføre enkelte av de tradisjoner 
som knytter seg til hans familie. Av samme grunn har han valgt et flagg som har visse 
likhetstrekk med Fred. Olsen & Cos flagg. 
 
Videre er det av betydning hvem flaggene (varemerkene) henvender seg til. Mens Fred. Olsen 
& Co driver en mangslungen virksomhet både i og utenfor Norge, henvender Firmament seg i 
det vesentlige til banker, finansinstitusjoner og fondsforvaltere. Det er med andre ord ikke 
snakk om alminnelige forbrukere, men profesjonelle aktører. Særlig gjelder dette hvis flagget 
brukes ved telefaks. Mottakere av telefaks fra innklagede vil normalt ha et bevisst forhold til 
hvem som er avsender. Også ellers vil mottakere komme i kontakt med kjennetegnet ved 
korrespondanse eller lignende hvor det klart fremgår hvem som har sendt brevet. 
 
Heller ikke er det snakk om urimelig utnyttelse i dette tilfellet. Den kretsen man henvender 
seg til fra Firmaments side, er som nevnt ikke typiske forbrukere. Hvis noen i ”kundekretsen”, 
eksempelvis ansatte i banker og finansforetak, skulle forveksle de aktuelle merkene, vil ikke 
Firmament ha noe å tjene på det. Dermed kan det ikke foreligge snylting. Petter Olsen, 
innehaveren av Firmament, har brukt store ressurser på å få delt familieformuen, og han har 
ingen interesse av eller ønske om å bli forvekslet med Fred. Olsen & Co. 
 
Forholdet til § 1 
Forholdet rammes heller ikke av generalklausulen i § 1. Firmaments flagg er valgt som 
varemerke ut fra aktverdige og naturlige forhold. Alle de momenter som klager påberoper seg 
i forhold til generalklausulen, må tas med i den vurderingen som skal foretas etter § 8 a, og 
det tilsier klart at forholdet heller ikke kan rammes av § 1 hvis det ikke rammes av § 8 a. 
 
Påstand 
Innklagede har bedt om at Næringslivets Konkurranseutvalg gir uttrykk for at innklagedes 
varemerke ikke representerer noe brudd verken på markedsføringslovens § 8 a eller § 1. 
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Det første spørsmålet Konkurranseutvalget må ta stilling til er om saken må avvises 
siden varemerketvisten i skrivende stund verserer for Patentstyret. Næringslivets 
Konkurranseutvalg kan behandle en sak etter markedsføringsloven selv om tvisten 
dreier seg om registrerte eller innarbeidete varemerker. Forutsetningen er at saken 
inneholder andre elementer enn de som reguleres av varemerkelovgivningen.  
 
Hvorvidt kjennetegn er forvekselbare, avgjøres etter varemerkeloven i utgangspunktet 
på et rent objektivt grunnlag uten at forholdet mellom partene er del av vurderingen. I 
denne saken er den påståtte illojaliteten fra innklagedes side en viktig anførsel fra 
klagers side. Dessuten er det av viktighet at Petter og Fred. Olsen er brødre og at mens 
de tidligere var forretningspartnere, arbeider de nå hver for seg. Videre vil 
markedsføringsloven i enkelte tilfelle kunne gi vern av enkeltelementer i et kjennetegn, 
mens varemerkeloven vurderer helhetsinntrykket. Endelig må det påpekes at 
markedsføringsloven ikke bare verner kjennetegnet som sådan, men i like stor grad 
innsatsen som ligger bak. Fra klagers side er også det gjort til en del av 
argumentasjonen.  
 
På denne bakgrunn har Næringslivets Konkurranseutvalg enstemmig kommet til at 
man kan realitetsbehandle saken, og innklagede kan ikke gis medhold i sin 
avvisningspåstand. 
 
Det er ingen uenighet i Konkurranseutvalget om at vi i denne saken har med 
næringsvirksomhet og kjennetegn å gjøre, jf markedsføringsloven § 8a. Men ved 
vurderingen om de øvrige vilkårene i §§ 8 a og 1 er oppfylt, har Konkurranseutvalget 
delt seg i et flertall og et mindretall. 
 
Flertallet, representantene Solgaard, Lund, Kristoff, Flaatten og Munthe har kommet til 
at Firmaments bruk av flagg ikke er i strid med markedsføringsloven § 8 a eller § 1.  
 
Selv om det er visse likhetstrekk mellom de to flaggene, mener flertallet at de på 
avgjørende punkter skiller seg fra hverandre. Den diagonale linjen er rett i det ene 
flagget, buet i det andre. Figuren oppe til høyre er henholdsvis en sirkel og en stjerne. 
Fargene er ulike, og også gjengitt i svart-hvitt er det forskjeller. Videre har klagers 
kjennetegn en ramme, en heltrukket strek, i ytterkant av flagget. Motsatt mangler 
merket til Firmament dette og kan fremstå nærmest som to separate deler, en over og en 
under den buede diagonalstripen. Til tross for at ulikhetene blir mindre markerte når 
flaggene gjengis i svart-hvitt, eller i liten størrelse eller er kopiert flere ganger, mener 
flertallet at det visuelle inntrykket er så forskjellig at det ikke er tale om en etterligning. 
 
Flertallet kan heller ikke se at det i dette tilfellet er tale om en urimelig utnyttelse av en 
annens innsats.  Det er klart at variasjonsmulighetene var store da Petter Olsen skulle 
lage navn og kjennetegn til sitt selskap etter å ha skilt lag med Fred. Olsen & Co, men at 
han valgte et flagg som kjennetegn, har flertallet forståelse for. Selskapets virksomhet er 
særlig rettet mot bank- og finansmarkedet. Langt de fleste av dem som kommer i 
kontakt med selskapets flagg, er profesjonelle aktører og ikke alminnelige forbrukere. 
Dette gjør at faren for forveksling av de to partene som følge av flaggene de benytter, er 
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svært liten. I denne forbindelse legges det også en viss vekt på at Patentstyret har 
registrert Firmaments kjennetegn til tross for klagers protest. 
 
Etter en samlet vurdering har flertallet kommet til at Firmament ikke har etterlignet 
kjennetegnet til Fred. Olsen & Co, og at det heller ikke foreligger forvekslingsfare. 
Dermed har innklagede ikke brutt markedsføringsloven § 8 a. 
 
Selv om et merke ikke er i strid med § 8 a (etterligningsvernet), kan det tenkes tilfelle 
hvor forholdet rammes av generalklausulen i § 1. I første rekke dreier det seg om 
situasjoner hvor det ikke foreligger forvekslingsfare, og følgelig ikke rammes av § 8 a.  
 
Etter flertallets mening er Firmaments bruk av flagget heller ikke i strid med § 1. Etter 
flertallets mening var det ikke illojalt av Petter Olsen å velge et flagg som kjennetegn, og 
blant annet sett på bakgrunn av historien bak selskapsnavnet (Firmament betyr 
himmelhvelving), finner ikke flertallet at utformingen og bruken er illojal. Det må også 
legges vekt på at det ikke er uvanlig at rederiflagg generelt har klare likhetstrekk. Av 
betydning er også at flertallet vanskelig kan se at det er noe poeng for Firmament å bli 
assosiert med Fred. Olsen & Co, noe berikelsesmoment eller snylting på klagers innsats 
kan ikke ses å eksistere.  
 
Mindretallet, representantene Berg, Dyngeseth og Refsnes har derimot kommet til at 
innklagedes bruk av sitt flagg som kjennetegn er lovstridig. 
 
Det er ingen uenighet om at det er ulikheter mellom de to flaggene, men de 
karakteristiske elementene i Fred. Olsen & Cos flagg – splitt, diagonal stripe og et 
element i øvre høyre hjørne – går igjen i Firmaments flagg. Innklagede hadde nærmest 
en uendelighet av valgmuligheter, men har valgt å benytte et rederiflagg til tross for at 
selskapet ikke er et rederi. Viktigere er at flagget har sterke likhetstrekk med klagers 
flagg. Denne likheten blir forsterket ytterligere når gjengivelsen blir dårligere, for 
eksempel ved bruk av telefaks eller når flagget er kopiert. 
 
Mindretallet legger også vekt på at klager har benyttet sitt flagg i svært lang tid, fra 
1897, og det ble registrert som varemerke så tidlig som i 1962. Flagget brukes 
konsekvent i all virksomhet knyttet til Fred. Olsen & Co, ikke bare rederidriften. Det 
gjør at det åpenbart er fare for forveksling siden selskapene har til dels felles 
forretningsområder, for eksempel investeringsvirksomhet. Forretningsmessig vil det 
være en klar fordel for Firmament å bli forvekslet eller assosiert med klager som er 
kjent som en solid og seriøs aktør i næringslivet. Firmament spiller bevisst på dette ved 
å benytte et kjennetegn som ligger unødig nær det Fred. Olsen & Co benytter, og 
dermed oppstår en klar forvekslingsfare. 
  
Etter dette har mindretallet kommet til at innklagede har opptrådt i strid med § 8 a i 
markedsføringsloven. 
 
Firmaments opptreden rammes etter mindretallets mening også av generalklausulen i 
lovens § 1. Fred. og Petter Olsen er brødre og tidligere forretningspartnere. Fast praksis 
tilsier da at den som går ut – i dette tilfellet Petter Olsen – skal være ekstra varsom med 
å opptre på en måte som kan skape forvekslingsfare. Petter Olsen har erkjent at han 
bevisst har valgt å knytte seg til slekten og fortiden ved å legge seg nær Fred. Olsen & 
Cos kjennetegn. Han kan ikke høres med at dette er gjort for å videreføre enkelte 
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tradisjoner knyttet til den familien han er en del av. Tvert i mot tilsier disse hensynene 
at han burde søkt å lage så stor avstand som mulig. Hans opptreden er etter 
mindretallets syn i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom og dermed 
har innklagede brutt også lovens § 1. 
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