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VEDTEKTER for 
NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG 

SIST ENDRET 01.06.2009 
 

 
§ 1. Utvalgets mandat 
Næringslivets Konkurranseutvalg gir, etter 
klage fra en part, uttalelse i tvister mellom 
næringsdrivende om anvendelsen av 
bestemmelsene i lov av 1. juni 2009 om 
kontroll med markedsføring og avtalevilkår, 
dens kapittel 6 (§§ 25-31). 
 
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. 

Deltakende organisasjoner er: 

• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
• HSH 
• Coop Norge SA 
• 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 HSH. 
  
To representanter med en vararepresentant for 
den kooperative handel, oppnevnt av Coop 
Norge SA. 
 
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 vararepresen-
tanter 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 formann og nest-
formann kan gjenoppnevnes flere ganger, 
mens de øvrige representantene og vara-
representantene kan gjenoppnevnes én gang i 
samme funksjon. 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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Den 3. mai 2010: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, 
Bjørn Tore Flaatten og Erik Loe  
 
Innklagede hadde kjøpt aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS. Ikke i strid med 
markedsføringslovens regler å benytte Rishaug-navnet ved utvidelse av virksomheten til også 
å omfatte salg av trucker. Markedsføringen av truck-virksomheten knyttet an til selgers 
tidligere virksomhet på en måte som var i strid med markedsføringsloven § 26. Enstemmig. 

 
Klager 1:  Rishaug Gruppen AS 
   Håkon VIIs gate 23 C 
   7041 Trondheim 
 
Klager 2:  Toyota Material Handling Norway AS 
   Postboks 1813 Lade 
   7440 Trondheim 
        
Prosessfullmektig: Arntzen de Besche Advokatfirma AS 
   Advokat Tommy Dalen 
   Postboks 132 
   7000 Trondheim 
 
Innklaget 1:   Rishaug Truck AS 
   c/o Rishaug Anleggsmaskiner AS 
   7047 Trondheim 
 
Innklaget 2:  Rishaug Holding AS 
   Bromstadveien 57 
   7047 Trondheim 
 
Prosessfullmektig: Advokat Frode Henning Antonsen 
   Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 
   Postboks 1243 Pirsenteret 
   7462 Trondheim 
 
 
Saken gjelder: 
Spørsmål om valg av foretaksnavn og markedsføring av truck-virksomhet er i strid med 
markedsføringsloven § 25 og/eller § 26.   
 
Sakens bakgrunn: 
Rishaug Maskin AS startet import av Toyota gaffeltruck i 1974. Etter hvert omfattet 
virksomheten også andre typer trucker, foruten at selskapet hadde virksomhet knyttet til 
grave- og anleggsmaskiner. Fra 1989 benyttet selskapet ”Rishaug” som subsidiært 
forretningskjennetegn, og ”Rishaug Truck” for den del av virksomheten som gjaldt truck. 
 
I 2001 ble truckvirksomheten, som gjennom årene hadde en markedsandel på 33 – 40 %, solgt 
til Toyota Material Handling AS (”TMHN”). TMHN har ikke benyttet Rishaug eller Rishaug 

Sak nr. 01/2010 
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Truck som betegnelse i forbindelse med truckvirksomheten, som etter det opplyste har en 
markedsandel på 45 %.  
 
Rishaug Maskin AS’ virksomhet knyttet til grave- og anleggsmaskiner fortsatte i et nystiftet 
selskap, Rishaug Anleggsmaskiner AS, eiet av Rishaug Gruppen AS. Rishaug Gruppen AS 
har i dag datterselskapene Rishaug Eiendom AS, Rishaug Finans AS og Rishaug 
Renholdsmaskiner AS. 
 
 I 2004 solgte Rishaug Gruppen AS 50 % av aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS, og i 
2007 de resterende 50 % av aksjene til Felleskjøpet BA / Fellesskjøpet Agri BA. Rishaug 
Anleggsmaskiner AS er i dag et heleid datterselskap av Felleskjøpet Agri BA. To 
datterselskaper i Felleskjøpet Agri BA-konsernet har senere fått foretaksnavn som inneholder 
Rishaug. Selskapet Dryteam AS endret i 2009 foretaksnavn til Rishaug Holding AS, og 
datterselskapet til Rishaug Anleggsmaskiner AS, RAM Utvikling AS, endret i 2009 
foretaksnavn til Rishaug Truck AS, og startet salg av Hyundai gaffeltrucker. 
 
Rishaug Truck AS har i sin markedsføring benyttet uttalelser som ”Rishaug satser igjen på 
truck” og ”Rishaug tilbake med gaffeltruck”.  
 
Klagerne, Rishaug Gruppen AS og Toyota Material Handling Norway AS (TMHN), har 
i det vesentlige anført: 
Bruken av Rishaug-navnet i forbindelse med oppstart av truckvirksomhet kan bare være 
begrunnet i et ønske om å dra nytte av den goodwill og markedsposisjon som Rishaug Maskin 
AS hadde opparbeidet for sin truckvirksomhet over en årrekke og frem til virksomheten ble 
overtatt av TMHN. Ved overtakelsen av truckvirksomheten fra Rishaug Maskin AS overtok 
TMHN også de immaterielle verdier som var knyttet til truckvirksomheten, herunder 
markedsposisjonen og enhver goodwill virksomheten hadde opparbeidet under navnet 
Rishaug/Rishaug Truck. Rishaug/Rishaug Truck var et eget begrep og godt innarbeidet i 
Midt-Norge og nært og direkte knyttet til familien Rishaug.  
 
Ved å bruke foretaksnavnet Rishaug Truck AS vil markedet kunne oppfatte det slik at 
Felleskjøpets nye virksomhet er en videreføring av truckvirksomheten i ”gamle” Rishaug 
Anleggsmaskiner AS, og som i dag drives av TMHN. Dette kan skape forvirring i markedet. 
 
Bruken av Rishaug i navnet til andre selskaper enn Rishaug Anleggsmaskiner AS er videre i 
strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Rishaug Truck AS og også Rishaug 
Holding AS kunne lett valgt navn som holdt større avstand til henholdsvis TMHNs 
truckvirksomhet og til Rishaug Gruppen AS. De to selskapene har ingen beskyttelsesverdig 
interesse i å benytte foretaksnavn som er et historisk innarbeidet navn knyttet til familien 
Rishaug og deres virksomhet.  
 
Det er villedende når truckvirksomheten markedsføres gjennom begreper som ”Rishaug satser 
igjen på truck” og ”Rishaug tilbake med gaffeltruck”. Valg av foretaksnavn og denne omtale 
av virksomheten kan ikke ha annet formål enn aktivt å utnytte historikken og anseelse knyttet 
til den truckvirksomheten som ble drevet av Rishaug Maskin AS, men som nå er en del av 
TMHN. Den goodwill som var opparbeidet i Rishaug Truck har ingen utløpsdato, men 
representerer en varig verdi for TMHN, som har forvaltet denne goodwill på en god måte i sin 
videreføring av virksomheten.  
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De innklagede, Rishaug Truck AS og Rishaug Holding AS, har i det vesentlige anført: 
Saken gjelder i realiteten kun spørsmål om etterligning av foretaksnavn. Det faller utenfor 
markedsføringslovens regler og således utenfor Konkurranseutvalgets vedtektsbestemte 
kompetanseområde, jf utvalgets uttalelse i sak 17/1994. 
  
For øvrig har de innklagede ikke overtrådt markedsføringsloven § 25 eller § 26. Rishaug 
Gruppen AS solgte aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS, og det ble ikke tatt noe forbehold 
fra selgers side mot videreføring av navnet Rishaug Anleggsmaskiner eller bruk av Rishaug-
navnet for øvrig. Siden oppkjøpet av Rishaug Anleggsmaskiner AS i 2004/2007 er selskapets 
virksomhet videreutviklet og har derigjennom opparbeidet egen goodwill og markedsposisjon. 
Blant annet er virksomheten utviklet gjennom etablering av flere nye agenturer og kjøp av 
ulike andre selskaper.  
 
Det er kommersielt naturlig å utvikle virksomheten til å omfatte truck og knytte dette opp mot 
Rishaug Anleggsmaskiner. Det er etablert en konsernstruktur for å rendyrke de enkelte deler 
innenfor dette området, på samme måte som for andre virksomhetsområder innenfor 
Felleskjøpet.  
 
Rishaug Gruppen har akseptert videreføring av navnet Rishaug Anleggsmaskiner AS, selv om 
Rishaug-familien har solgt seg ut. Bruken av Rishaug-navnet på den del av anleggsmaskin-
virksomheten som omfatter truckvirksomhet, kan ikke anses å være i strid med god 
forretningsskikk. Det gjelder særlig når Rishaug Gruppen selv ikke driver slik virksomhet, og 
kjøperen av den tidligere truckvirksomheten ikke har brukt Rishaug-navnet etter at de overtok 
virksomheten i 2001. Formuleringen ”Rishaug satser igjen på truck” og ”Rishaug tilbake med 
gaffeltruck” er for øvrig fullt ut dekkende for den faktiske situasjonen. 
 
Rishaug Truck AS og Rishaug Holding AS har ikke opptrådt i strid med 
markedsføringslovens regler.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Klagen gjelder spørsmålet om de innklagedes bruk av ”Rishaug” i foretaksnavnet er i 
strid med markedsføringsloven. Markedsføringsloven kan supplere spesiallovgivning 
som foretaksnavneloven og varemerkeloven. Klagerne påberoper også omstendigheter 
som ikke vurderes etter foretaksnavneloven, og ligger innenfor Konkuranseutvalgets 
kompetanse, jf vedtektenes pkt. 1. Næringslivets Konkurranseutvalg har behandlet en 
rekke saker om anvendelsen av markedsføringsloven der valget av foretaksnavn inngår, 
på samme måte som Konkurranseutvalget behandler saker som gjelder bruk av 
varemerker på bakgrunn av markedsføringslovens regler. Det er ikke grunnlag for å 
avvise klagen på dette punkt, og heller ikke den del av klagen som gjelder konkrete 
eksempler på markedsføring.  

Klagerne påberoper at Rishaug-navnet var sterkt innarbeidet for truck, og at Rishaug-
truck var et eget begrep. Selv om Rishaug ikke har vært benyttet i tilknytning til 
truckvirksomhet siden Toyota overtok i 2001, hevder de innklagede at betegnelsen 
Rishaug-truck og tilknytingen mellom Rishaug-navnet og truck fremdeles er sterk.  

For å underbygge den sterke tilknytningen mellom Rishaug-navnet og truck, viser 
klagerne til at Rishaug Maskin AS hadde en markedsandel på 33-40 % av 
truckmarkedet, at de fra 1989 benyttet ”Rishaug” og ”Rishaug Truck” med den 
begrunnelse at kunder benyttet betegnelsen ”Rishaug-truck”, jf firmaavis fra 1989. Det 
er fremlagt en artikkel fra Arbeideravisa der overskriften er ”Til Polen med Rishaug-
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trucker”, og det henvises til en artikkel fra 1999 i bladet ”Den Moderne Transport” om 
inngåelse av en større avtale mellom Rishaug og Felleskjøpet. Artikkelen er ikke 
fremlagt, men Konkurranseutvalget forstår det slik at artikkelen benytter kortformen 
”Rishaug” i stedet for Rishaug Maskin AS. Endelig er vist til at overskriften ”Toyota 
kjøper Rishaug” ble benyttet i Dagens Næringsliv i 1998, og der det i teksten heter 
”Toyota-konsernet i Japan kjøper truckselskapene til Rishaug Gruppen i Trondheim”.  

Den fremlagte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at det har vært en særlig 
sterk identifikasjon mellom Rishaug-navnet og salg og leie av trucker som det klagerne 
hevder. Det er ikke fremlagt dokumentasjon som skulle vise at markedet (fortsatt) 
identifiserte Rishaug-navnet og truckvirksomhet 8 år etter at bruken av Rishaug-navnet 
i tilknytning til truck-virksomhet opphørte i 2001, selv om det ligger en indikasjon i den 
bruk av Rishaug-navnet og i den markedsføringen som er påklaget. 

Når det gjelder spørsmålet om de to innklagede selskapene burde valgt annet 
foretaksnavn, må det for øvrig legges vekt på at retten til å bruke Rishaug-navnet ikke 
var tema verken i forbindelse med at Toyota kjøpte truckvirksomheten eller i 
forbindelse med salget av aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS til Felleskjøpet. Det er 
ikke unaturlig at virksomheten i dette selskapet utvikles til også å omfatte 
truckvirksomhet. At Rishaug Anleggsmaskiner AS velger å organisere de forskjellige 
deler av virksomheten i forskjellige selskaper og med foretaksnavn som viser 
tilknytningen til morselskapet, er etter Konkurranseutvalgets oppfatning ikke 
påfallende. Det foreligger ikke særlige forhold som gjør at valgene av foretaksnavn er i 
strid med markedsføringslovens regler, derunder generalklausulen i 
markedsføringsloven § 25.  

Når det gjelder formuleringene ”Rishaug tilbake med gaffeltruck!” og ”Rishaug satser 
igjen på truck!”, må disse forstås slik at de knytter an til Rishaug Maskin AS og til 
selskapets truckvirksomhet som ble overtatt av Toyota. Verken Rishaug Anleggsmaskin 
AS eller Rishaug Truck AS har tidligere drevet med truck. Selv om det ikke ble tatt 
noen forbehold når det gjelder bruken av ”Rishaug” i forbindelse med at Felleskjøpet 
kjøpte aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS, foreligger det en plikt til ikke å bruke 
navnet på en måte som tilslører de faktiske forhold og som uriktig gir uttrykk for 
tilknytning til den tidligere truckvirksomheten i Rishaug Maskin AS. Bruken av disse 
utsagnene er derfor i strid med markedsføringsloven § 26. 

Uttalelsen er enstemmig.  
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Den 28. juni 2010: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Cathrine Lødrup, Thea Broch, 
Geir Jostein Dyngeseth, Pernille Børset og Erik Loe.  
 
Påstand om at en reklamefilm for hundefôr var i strid med markedsføringsloven §§ 26, 25 og 2. 
Utvalget fant at filmen uriktig ga inntrykk av at en livslang fôring med innklagedes hundemat 
ville forlenge hundens liv. Undersøkelsen det ble vist til omhandlet kun mengden av fôr som 
ble gitt, og ga ingen dokumentasjon på at innholdet og sammensetningen i fôret hadde 
betydning for hundens levetid. Informasjonen var egnet til å påvirke etterspørselen, og 
reklamefilmen ble funnet å være i strid med markedsføringsloven § 26. Utvalget fant ikke 
grunnlag for å anvende §§ 2 og 25 i tillegg.  
 

Klager:  Mars Norge AS 
   Postboks 274 Skøyen 
   0213 Oslo 
      
Prosessfullmektig: Advokat Knut Boye 
   Simonsen Advokatfirma DA 
   Postboks 6641 St Olavs plass 
   0129 Oslo 
 
Innklaget:   Nestlé Norge AS 
   Avd. Nestlé Purina 
   Postboks 683 Skøyen 
   0214 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokat Camilla Vislie  
   v/ advokatfullmektig Anne Frøshaug 
   Advokatfirmaet Thommessen AS 
   Postboks 1484 Vika 
   0116 Oslo 
    
Saken gjelder:  
Spørsmål om innklagedes TV-reklame for Friskies Life Plus Nutrition er i strid med 
markedsføringsloven §§ 26, 25 og 2.  
 
Sakens bakgrunn: 
Grunnlaget for klagen er en TV-reklame for hundefôr som innklagede, Nestlé Norge AS ved 
Purina Nestlé, har laget for sitt produkt Friskies Life Plus Nutrition. 
  
Reklamen viser først en gutt som leker med en energisk valp og deretter en eldre gutt som 
leker med en voksen energisk hund. Samtidig som disse bildene vises, er det en stemme i 
bakgrunnen som på norsk sier: 
 
”Hva om du kunne gi hunden din opp til to ekstra friske leveår. Et unikt 14 års studie utført 
av Purina viser at ved å fôre hunden din riktig med Friskies Life Plus Nutrition gjennom hele 
livet, vil dere kunne nyte opptil to ekstra friske leveår sammen. 
Friskies Life Plus Nutrition – et langt og lykkelig liv sammen.” 

Sak nr. 02/2010 
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Reklamen er blitt vist i flere europeiske land, inkludert Norge, herunder på tv-kanalen TV3. 
Klager, Mars Norge AS, er del av Mars konsernet som produserer hundematen Pedigree og 
andre hundematmerker som markedsføres i Norge.  
 
Klager, Mars Norge AS, har i det vesentlige anført: 
Reklamen vil oppfattes som om det er fôring med Friskies som gir den angitte effekten. 
Denne uttalelsen i reklamen gir dermed forbrukeren en villedende oppfatning av at bruk av 
Friskies er en nødvendig forutsetning for å kunne oppnå effekten av to ekstra friske leveår for 
hunden, i tillegg til å fôre hunden riktig og gjennom hele livet. Det brukes ord som ”unikt”, 
som selv om det relaterer seg til Kealy-studien etterlater assosiasjoner om at man her har 
frembrakt et produkt med egenskaper ingen annen produsent har. Dette reklamebudskapet er 
egnet til å påvirke etterspørselen og er i strid med markedsføringsloven §§ 26, 25 og 2.  
  
Undersøkelsen det vises til, gir ikke belegg for at det bare er Friskies som ved riktig fôring 
hele livet kan gi slik effekt. Undersøkelsen gir i det hele tatt ikke grunnlag for å konkludere 
noe i forhold til fôrets egenskaper. Studien angir eksplisitt at begge gruppene med hunder ble 
gitt den samme typen hundemat. Den eneste forskjellen var mengden mat disse to gruppene 
fikk. Den ene gruppen fikk 25 % mindre mat enn den andre. Mars er videre av den mening at 
gruppen som fikk mest mat og levde kortest, må anses for å være overfôret. Det eneste som 
eventuelt kan utledes av undersøkelsen er derfor at overfôrede hunder lever kortere. Dette har 
vært kjent lenge før innklagede publiserte sin undersøkelse, og gir ikke spesiell grunn til å 
velge Friskies.  
 
Det er dessuten ikke fremlagt dokumentasjon på at Friskies er identisk med det produktet som 
ble brukt i undersøkelsen, som kun ble utført på rasen labrador retriever. Resultatet kan ikke 
automatisk overføres på andre hunderaser. 
   
Reklamen spiller dessuten på og utnytter personers kjærlighet til sin hund. For mange vil 
informasjon om helse og ivaretakelse av hunden være svært sensitivt og sette sterke følelser i 
sving. Ofte vil det være barn i hundeeierens familie som reklamen vil appellere til. Da dette er 
forhold som vil kunne påvirke etterspørselen, har det også betydning for konkurrentene.  
Det vises også til at tilsvarende reklamefilmer har vært påklaget i Italia, Nederland, Slovakia, 
Tsjekkia og Hellas. I alle land unntatt Tsjekkia, der saken ikke er ferdig avgjort, er reklamen 
funnet å være i strid med EU direktivet. 
  
Innklagede, Nestlé Norge AS, har i det vesentlige anført: 
Nestlé bestrider at TV-reklamen for Friskies Life Plus Nutrition er villedende og i strid med 
markedsføringsloven §§ 26, 25 og 2. 
  
Budskapet som formidles til forbrukerne i TV-reklamen er at ved å fôre hunden på riktig måte 
med Friskies, kan hunden få opptil to ekstra friske leveår. Det fremgår verken uttrykkelig eller 
implisitt at Friskies er det eneste produktet som kan gi den nevnte effekten. Reklamen 
informerer om muligheten for å få denne effekten ved riktig bruk av produktet, og skiller seg 
derved ikke fra andre reklamer som fremhever et produkts positive effekt.  
 
Denne påstanden er fullt ut underbygget og dokumentert av den såkalte Kealy-undersøkelsen, 
med tillegg av uttalelsene fra Dr. Mark A. Roos og Dr. Richard Weindruch. Undersøkelsen 
handler om å kontrollere hundens matinntak for å holde den slank for å oppnå et sunnere og 
lengre liv. Når kaloriinntaket reduseres, er matens sammensetning helt avgjørende for at 
hunden skal få i seg tilstrekkelige mengder av de nødvendige næringsstoffene for å ivareta 
alle kroppsfunksjoner. Nestlé har tilpasset næringssammensetningen i Friskies slik at Friskies 
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følger samme ernæringsprofil som fôret som ble brukt i Kealy-undersøkelsen. Det er ikke 
grunnlag for å hevde at de hundene som ble kontrollmatet i undersøkelsen ble overfôret. 
Undersøkelsen kan heller ikke begrenses til labrador retrievere som var valgt ut i 
undersøkelsen. Labrador retrievere er genetisk sammenlignbare med 75 av 85 hunderaser, og 
det vises til at Dr. Weindruch har konkludert med at observasjonene fra undersøkelsen kan 
overføres til andre hunderaser.  
  
Det bestrides også at reklamen kan oppfattes som spesielt sentimental. Det kan ikke anses 
som kontroversielt for forbrukerne at måten hunden fôres på, kan ha innvirkning på hundens 
helse. Under enhver omstendighet er dette spørsmål om forbrukerbeskyttelse som er underlagt 
Forbrukerombudet og ikke et spørsmål om beskyttelse av næringsdrivendes interesser. NKU 
må avvise klagen i den grad den gjelder rent forbrukerrettslige spørsmål. 
  
Når det gjelder de fremlagte uttalelsene fra andre land, kan disse bare tillegges minimal 
betydning ved vurdering av TV-reklamen i Norge. Situasjonen er ulik i de enkelte land, og det 
er kulturelle forskjeller. TV-reklamen må vurderes konkret, basert på hvordan den oppfattes i 
Norge. Det vises også til at markedsføringsloven §§ 25 og 26 ikke er harmonisert med EU-
direktivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere slik det hevdes. De fremlagte 
uttalelsene fra andre land viser dessuten ikke en enhetlig vurdering av Friskies-reklamen. 
Tvert imot nevnes forskjellige forhold som de aktuelle organene mener kan være i strid med 
sitt lands lov. 
  
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg tar utgangspunkt i at reklamefilmen er rettet mot 
alminnelige hundeeiere og vises på vanlige reklamefinansierte TV-kanaler. Seerne har 
relativt kort tid til rådighet for å oppfatte budskapet i en reklamefilm. Det blir således 
ikke avgjørende hvilket budskap man kan utlede etter å ha analysert filmen i sine 
enkelte deler og med nærmere kunnskap om hva undersøkelsen det vises til omhandler. 
Det avgjørende vil være hvilket budskap den alminnelige hundeeier, uten nærmere 
kunnskap om studien eller produktet, vil sitte igjen med etter å ha sett reklamefilmen i 
en normal TV-situasjon. 
  
Konkurranseutvalget er ikke i tvil om at filmen da vil etterlate et inntrykk av at det er 
fôring med Friskies Life Plus Nutrition som vil kunne gi hunden lengre levetid, og at det 
er dette som er vist ved den 14 år lange unike studien. Dette understrekes av den såkalte 
pay-off’en: ”Friskies Life Plus Nutrition – et langt og lykkelig liv sammen”. Det er intet i 
filmen som henviser til mengden av mat som inntas. ”Riktig” fôring er i teksten knyttet 
direkte til typen fôr, dvs Friskies. 
  
Studien det vises til i reklamefilmen er en undersøkelse gjort av Dr. Kealy, den såkalte 
”Kealy-studien”. Undersøkelsen gikk over 14 år og ble utført på 48 labrador retrievere. 
Hundene ble fulgt fra de var åtte uker gamle til de døde. Hundene ble delt inn i to 
grupper. Begge gruppene ble imidlertid gitt den samme typen hundemat, men den ene 
gruppen fikk 25 % mindre mat enn den andre. Både klager og innklagede synes også å 
være enige om at formålet med undersøkelsen var å fastslå om en reduksjon i 
matmengden, forutsatt at maten inneholder riktig mengde næringsstoffer, kan forlenge 
en hunds levetid. Undersøkelsen handler altså om å kontrollere hundens matinntak for å 
holde den slank og derved oppnå et sunnere og lengre liv. Den alminnelige forbruker vil 
imidlertid ikke oppfatte at budskapet i reklamen er at ved å gi hunden ”riktig” mengde 
Friskies, så vil hunden kunne leve opptil to år lengre enn en hund som får 25 % mer 
Friskies. Forbrukerne vil være helt uforberedt på at en annonsør skulle annonsere for at 
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de skal bruke mindre av produktet, og en slik tolkning vil også av den grunn være 
usannsynlig. 
 
Kealy-studien sier intet om innklagedes produkt i forholdet til andre typer hundefôr. 
Når reklamefilmen gir inntrykk av at undersøkelsen dokumenterer at en livslang fôring 
med Friskies gir lengre levetid, så er dette villedende. Budskapet er egnet til å påvirke 
etterspørselen, og markedsføringen er følgelig i strid med markedsføringsloven § 26. 
  
Konkurranseutvalget kan ikke se at § 25 eller § 2 får selvstendig betydning i saken. Det 
er riktig som anført av klager at mange har et nært forhold til sine kjæledyr, ikke minst 
barn. Konkurranseutvalget finner imidlertid ikke at reklamen går over grensen for hva 
som må være akseptabelt med hensyn til å gi informasjon om et produkt, forutsatt 
selvfølgelig at informasjonen kan dokumenteres, jf. markedsføringsloven § 3. 
  
Uttalelsen er enstemmig.  
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Den 28. juni 2010: Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger 
Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Cathrine Lødrup, Thea Broch, Geir Jostein Dyngeseth, 
Pernille Børset og Erik Loe.  
 
I forbindelse med markedsføring av kosttilskudd benyttet innklagede negativ omtale av 
oppdrettslaks og av oppdrettsnæringen som var villedende, tendensiøs og nedsettende.  
I strid med markedsføringslovens § 30 og § 25. Enstemmig. 
 
  

Klager:  Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) 
    Postboks 5471 Majorstuen 
   0357 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA 
   v/advokat Bjørn Sørgård 
   Postboks 1298, Vika 
   0111 Oslo 
 
Innklaget:   Life Scandinavia AS 
   v/Hallgeir Åndal 
   Rådhusgaten 17 
   0158 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Schjødt DA 
   v/advokat Sigurd Holter Torp 
   Postboks 2444 Solli 
   0201 Oslo 
 
Saken gjelder: 
Spørsmål om innklagedes annonse med uttalelser om laks og laksenæringen er villedende og 
derfor i strid med markedsføringslovens § 26, og representerer brudd på god forretningsskikk, 
markedsføringslovens § 25. 
 

Sakens parter: 
Klager, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), er en organisasjon der 
medlemmene dekker hele verdikjeden i norsk sjømatnæring. FHL er den sentrale 
næringsorganisasjonen for norske oppdrettsselskaper, og er en representativ organisasjon for 
produsenter av oppdrettslaks. Foreningen har som formål å fremme medlemmenes felles 
interesser overfor myndigheter, nasjonale og internasjonale organisasjoner og samfunnet for 
øvrig.  
 
Innklagede, Life Scandinavia AS (Life), er datterselskap av Life Europe Holding AB, som eier 
89 % av aksjene i selskapet. Morselskapet eies med ca 75 % av ansatte og butikker i Life-
kjeden.  
 
Life-kjeden er et kjedeselskap som utvikler og følger opp Life-butikkene, og ivaretar 
fellesoppgaver som organisering av markedsføringen og forhandlinger med leverandører. Den 
årlige omsetning blant kjedens butikker/medlemmer er ca 350 mill, og representerer ca 10 % 

Sak nr. 03/2010 
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av totalmarkedet for helsekost i Norge. En viktig del av virksomheten er å tilby kosttilskudd 
som et supplement til mat.  
 
Sakens bakgrunn: 
Life gjennomførte i april 2010 en markedsføringskampanje for å fremme salg av kosttilskudd. 
Annonsen som saken gjelder, er trykket i aviser, på boards, nettannonser og i markedsførings-
materiell i Lifes utsalg.  
 
Kampanjen hadde følgende innhold:  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klager, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), har i det vesentlige anført:  
Markedsføringslovens § 26 om villedende forretningsmetoder setter forbud mot å anvende 
uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen 
etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser, og uavhengig av hvilken form 
meddelelsen har. Bestemmelsen gir uttrykk for prinsippet om at markedsføring skal være 
redelig og pålitelig, og er et av de mest grunnleggende prinsipper i markedsføringsretten. 
Spørsmålet om et markedsføringstiltak er egnet til å villede forbrukerne, må vurderes ut fra 
hvordan en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker 
vil oppfatte tiltaket. 
  
Annonsens hovedbudskap gjennom tekst og billedbruk er at inntak av oppdrettslaks i tråd 
med ernæringsrådets anbefalinger ikke dekker det daglige behov for Omega-3. Det vesentlige 
av teksten brukes til omtale av oppdrettslaks og er illustrert med bilde av to laksefisker. I 
annonsens siste setning anbefales ”naturlige kosttilskudd” som et alternativ for Omega-3-
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fettsyrer. Annonsen er således en sammenlignende reklame og må oppfylle de strenge kravene 
om at sammenligningen må være fullt ut korrekt, relevant og balansert. Blant annet kan man 
ikke holde tilbake de positive egenskapene. I annonsen påberopes professor Livar Frøyland, 
Norges nasjonale fiskeriforskningsinstitutt, som kilde. Det stilles særlig strenge krav til 
saklighet og riktig bruk av tester som gir markedsføringen en særlig autoritet. 
  
Særlige kommentarer til de enkelte utsagn: 

 Oppdrettslaks som kilde til Omega-3 

Overskriften ”Bedratt? 50 % mindre Omega-3 på ti år” må ses i sammenheng med avsnittet 
 
 ”Nå er laksen nærmest en svømmende grønnsak, berøvet for halvparten av de sunne Omega-
3-fettsyrene. Vi tror ikke at det gjør laksen gal, men grøsser ved tanken på hvordan naturen 
reagerer når mennesker presser den for hardt.”  
 
Og 
 
 ”En gang kunne man stole på næringsmiddelindustrien. Hvis du fulgte Ernæringsrådets råd 
og spiste fisk to til tre ganger i uken, fikk du i deg de Omega-3-fettsyrene du hadde bruk for. 
Nå må du ta ansvaret for din egen helse selv. Det finnes egentlig bare to måter: (1) Enten 
spiser du fet fisk hver eneste dag. (2) Eller du kan komplettere maten med naturlige 
kosttilskudd.” 
 
Annonsen ledet til at NIFES sendte ut pressemelding der det blant annet heter: ”NIFES og 
Frøyland står ikke inne for påstandene Life kommer med i denne annonsen, og mener dette er 
en uakseptabel og feilaktig bruk av både forskernes og instituttets kunnskap”. Selv om 
innholdet av Omega-3 i oppdrettslaks er halvert de siste 10 årene, sier NIFES at oppdrettslaks 
fremdeles er en svært god kilde til disse fettsyrene. En middagsporsjon på 150 g oppdrettslaks 
som har fått kommersielt fiskefôr, vil gi mellom 1,4 og 7,4 g marint Omega-3. Den anbefalte 
daglige dosen er på 0,5 g med marine Omega-3-fettsyrer. NIFES fremholder også at laksen i 
tillegg inneholder selen, jod, vitamin B12, vitamin A og vitamin D samt komplette 
fiskeproteiner, som også bidrar i stor grad til helseeffekten av fisk og annen sjømat i 
kostholdet. En vanlig middagsporsjon med oppdrettslaks gir altså rundt 10 ganger den 
internasjonalt anbefalte daglige dosen Omega-3. 
  
Påstanden fra Life om at man enten må spise fet fisk hver eneste hverdag eller bruke 
kosttilskudd er uriktig og villedende og i strid med markedsføringslovens § 26.  
 

Karotenfarge for at den ikke skal se så blek ut 
I annonsen sies det:  
 

”Den fôres med små pellets som i beste fall består av malt småfisk, med en 
god dose karotenfarge for at den ikke skal se så blek ut i fiskedisken”.  

Faktum er at fôret til laksen er tilsatt karotenoidet astaxanthin, som gir laksen den rosa fargen. 
Villaks får dette i seg ved å spise krepsdyr. Laksefôr inneholder syntetisk astaxanthin, med 
samme kjemiske form som astaxanthin i krepsdyr. Lifes fremstilling gir feilaktig inntrykk av 
at karotenoid er et fargestoff som ikke hører naturlig hjemme i laksens diett. Det angis heller 
ikke at astaxanthin styrker laksens immunforsvar. Fremstillingen er villedende og i strid med 
markedsføringslovens § 26.  
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Havet plyndres 
I annonsen sies det:  
 

”Det innebærer at én kilo laks tilsvarer to og en halv kilo småfisk. Og dette 
har ført til at havet plyndres i et slikt omfang at økosystemene nå truer med 
å kollapse.” 

Denne uttalelsen gir inntrykk av at laksens evne til å utnytte fôr, fører til at havet plyndres. 
Det er riktig at fiskemel og fiskeolje er innsatsvarer i fôr til oppdrettslaks. I forhold til 
sammenlignbar utnyttelse av fiskemel og lakseolje utnytter imidlertid laksen fôret svært 
effektivt, og omdanner fôr til kjøtt dobbelt så effektivt som gris og fjærfe. Omtrent halvparten 
av råvarene i fiskefôret er plantebaserte, resten er marine råvarer. Av verdens totalproduksjon 
av fiskemel går ca 50 % til aquakulturproduksjon, mens resten blir brukt til produksjon av fôr 
til landdyr, spesielt gris, kylling og kjæledyr. Av fiskemelet som går til fôr til oppdrettsfisk, 
benyttes ca 20 % til laksefôr, mens resten går til fôr til for eksempel marine reker, marin fisk 
og karper. Lakseindustrien bruker omtrent halvparten av den del av fiskeoljen som går til 
produksjon av fiskefôr. Det er altså bare en del av det internasjonale marked for fiskemel og 
fiskeolje som brukes i lakseoppdrett. I den grad det drives overfiske, har dette sammenheng 
med mange andre faktorer. Det er således misvisende og i strid med markedsføringslovens  
§ 26 å sette lakseoppdrett i sammenheng med at økosystemene ”er i ferd med å kollapse”. 
 
Fetthjerte 
”Fetthjerte” er ikke noen kjent lidelse for oppdrettslaks, og påstanden om at 9 av 10 
oppdrettslaks rammes av dette, fremstår som ubegrunnet spekulasjon fra Lifes side. Årsaken 
til at enkelte laksefamilier har hjertelidelser, kan skyldes flere faktorer, f eks arv. For øvrig 
foregår det omfattende myndighetskontroll av fiskevelferd for oppdrettslaks og med klare 
regler for fisketetthet.  
 
Mystisk, virusbundet blodsykdom 
Det er dokumentert infeksiøs lakseanemi i Norge på en til halvannen prosent. Men det 
eksisterer ingen mystisk, virusbundet blodsykdom som rammer hver femte laks. Utsagnet er 
uriktig og villedende. 
 
Laksen slutter å være laks 
Det er ikke grunnlag for spekulasjoner om at laksen ”slutter å være laks”, slik det gjøres i 
annonsen. Når dette fremsettes i sammenheng med uttalelsen om å være forsiktig med å 
”manipulere det som kommer fra Moder Jord”, skapes inntrykk av at det manipuleres med 
laksen, og at det skjer på uakseptabel måte. Også på dette punkt er annonsen uriktig og 
villedende, i strid med markedsføringsloven § 26. 
 
Markedsføringsloven § 25 – god forretningsskikk 
Samlet er annonsen også i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf 
markedsføringsloven § 25. 
 
Bruken av ordet ”bedratt” er egnet til å gi inntrykk av at noen (lakseoppdrettsnæringen) har 
bedratt forbrukerne. Det er ikke grunnlag for en slik påstand. 
  
Fremstillingen av laksen som en nærmest svømmende grønnskak som kanskje ikke gjør 
laksen gal, men som får Life til å grøsse, er egnet til feilaktig å gi inntrykk av at aktørene i 
næringen presser naturen og laksen urimelig hardt. Også måten det refereres til bruk av 
karotenfarge på, styrker inntrykket av at næringen manipulerer produktet. Dette, sammen med 
de øvrige uttalelser kommentert ovenfor og referansen til professor Frøyland, gjør at 
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annonsen samlet retter alvorlige og uriktige beskyldninger mot aktørene i næringen, og synes 
fremsatt mot bedre vitende. Annonsen har for øvrig en form og et innhold som latterliggjør 
oppdrettsnæringen.  Annonsen bryter med kravet til god forretningsskikk i markedsførings-
loven § 25. 
  
Innklagede, Life Scandinavia AS, har i det vesentlige anført:  
Hovedbudskapet i kampanjen er at næringsinnholdet i oppdrettslaks har endret seg de siste 
årene. Det er et ubestridt faktum at det er 50 % mindre Omega-3 i laks i dag enn det var for ti 
år siden. Formålet med kampanjen var å gjøre dette kjent for forbrukerne, og gjøre 
forbrukerne bevisst på hva som kreves for å få tilstrekkelig næring. Det gis to anbefalinger, 
enten å spise mer fisk eller å supplere med kosttilskudd. Anbefalingene kommer forbrukerne 
til gode og fremmer markedsføringens formål. Budskapet er forsøkt formidlet med en 
humoristisk tone. Kampanjen innebærer ikke negativ omtale av oppdrettslaks eller 
enkeltaktører i næringen. Life har satt lys på et viktig spørsmål som med fordel kan 
debatteres, nemlig om næringsinnholdet i enkelte produkter har endret seg de senere årene. 
  
Kravet til god forretningsskikk - markedsføringsloven § 25 
Det er ikke i strid med god forretningsskikk å informere om endringen i næringsinnholdet i 
oppdrettsfisk og på den måte formidle ubestridte forskningsresultater til forbrukerne. 
Anklagen om at Life har ”misbrukt” professor Frøyland og hans arbeidsgiver, er alvorlig og 
uberettiget. 
 
For øvrig er markedsføringsloven § 26 en spesialbestemmelse i forhold til § 25, og annonsen 
må vurderes i forhold til kriteriene i markedsføringsloven § 26. 
  
Fremstillingen i kampanjen er korrekt og sannferdig, fremsatt på en i øyenfallende og 
humoristisk måte, fullt ut innenfor de rammene markedsføringsloven setter. Bestemmelsen 
avskjærer ikke alle tilløp til humoristisk ”latterliggjøring” som er godlynt eller som er så 
overdreven at den av den grunn ikke kan virke krenkende. Formålet har ikke vært å angripe 
fiskerinæringen, men å opplyse forbrukerne om den betydelige endringen i næringsinnholdet i 
fisken, som ikke er alminnelig kjent. Annonsen er ikke brukt til å fremme Lifes egne 
produkter på bekostning av andre. Annonsen er et korrektiv til den informasjon som 
forbrukerne ellers får, og det er betenkelig at ikke næringen selv har opplyst om endringene i 
næringsinnholdet i laks. 
  
Ikke bare har laksen i dag 50 % mindre Omega-3 enn for 10 år siden. Forskning viser også at 
det er betydelig forskjell mellom fettsyreprofilen i filet av fisk avhengig av foret, og dette 
påvirker risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og markører for slike sykdommer hos 
konsumenten. Uttalelsene er således sannferdige og korrekte, og ikke i strid med 
markedsføringsloven. 
  
Sammenlignende reklame 
Sammenlignende reklame er i følge forskriften ”enhver reklame som direkte eller indirekte 
viser til en konkurrent eller varer og tjenester som tilbys av en konkurrent”. 
 
Karotenfarge for at de ikke skal se så bleke ut 
Opplysningen i annonsen om at villaksen, i motsetning til oppdrettsfisk, får i seg fargestoffer 
gjennom sitt alminnelige kosthold bestående av reker og alger, mens oppdrettslaks får fôr 
tilsatt syntetisk astaxanthin, er korrekt. 
  
Havet plyndres 
Uttalelsen ”én kilo laks tilsvarer to og en halv kilo småfisk” har intet med laksens utnyttelse 
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av fôret å gjøre, men er en ren faktaopplysning, som er korrekt. Det vises til flere reportasjer i 
fjernsyn og aviser med uttalelser fra eksperter om at oppdrettsnæringen truer fiskebestanden. 
Det er dokumentert at det kreves 2 ½ kilo villfisk for å avle 1 kilo oppdrettsfisk, og det er 
dokumentasjon for å påstå at nederste del av matkjeden i havet overbeskattes på grunn av 
fiske til fiskefôr, noe som bekymrer forskere. 
  
Utsagnet er korrekt og sannferdig, og ikke i strid med markedsføringsloven. 
  
Fetthjerte 
Studie utført i samarbeid mellom Norges Veterinærhøgskole og Nofima Marin, som driver 
med forskning og kunnskapsoverføring innenfor fiskeri- og havbruksnæringen, viser at nesten 
halvparten av oppdrettslaks rammes av hjertebetennelse, og at 9 av 10 har ekstra fett på 
hjertet. Det er antatt at dette skyldes at villaks beveger seg over et stort havområde, mens 
oppdrettslaksen svømmer inne i mærer og er blitt mer makelig anlagt. 
  
Påstandene er dokumenterte og sannferdige, og ikke i strid med markedsføringslovens regler. 
  
Mystisk, virusbundet blodsykdom 
Denne virusbundne blodsykdommen, ISA, er studert i Canada, og viser at denne sykdommen 
rammer 1/5 av oppdrettsfisken i bestemte oppdrettsanlegg. Sykdommen hadde en dødelighet 
på 2 – 98 %. 
  
Påstanden er dokumentert og sannferdig. 
  
Laksen slutter å være laks 
Ved fiskeoppdrett har man stor kontroll og mulighet til å påvirke hvilken næring fisken får i 
seg, og dermed også hvordan sluttproduktet til forbrukerne skal være. Flere utsagn i 
artikkelen fra NIFES ”Hva skal oppdrettsfisken spise?” viser at oppdrettsnæringen bevisst 
forsker på sammensetningen av oppdrettsfiskens fôr, blant annet for å påvirke sluttproduktet 
til forbrukerne. Det vises også til det som er sagt foran (Oppdrettslaks som kilde til Omega-3). 
 
Oppsummering 
FHL tolker annonsen gjennomgående på annen måte enn en vanlig forbruker og legger mer i 
utsagnene enn det er grunnlag for. Fremstillingen og opplysningene er korrekte og ikke egnet 
til å villede. Annonsen innebærer at viktig informasjon som hittil ikke har vært alminnelig 
kjent, kommer ut til forbrukerne på en humoristisk måte. Det er prinsipielt betenkelig at FHL 
forsøker å sanksjonere at denne sentrale informasjonen blir offentliggjort. Kampanjen hadde 
ikke til formål å sverte oppdrettslaks, men alene gjøre forbrukerne oppmerksomme på at 
næringsinnholdet i oppdrettsfisk i betydelig grad har endret seg over tid. Life avslutter 
annonsen med å anbefale å spise fisk, eventuelt å supplere med kosttilskudd. Det kan ikke 
utgjøre brudd på markedsføringslovens regler, hverken § 26 eller § 25. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Annonsen fra Life inneholder omtale av oppdrettslaks og laksenæringen generelt, og 
avsluttes med at det bare finnes to måter for å få i seg de omega-3-fettsyrene som 
kroppen har bruk for – enten å spise fet fisk hver eneste hverdag eller å komplettere 
maten med ”naturlige kosttilskudd”. Annonsen fremhever altså bruk av Lifes 
kostholdsprodukter som et alternativ til å spise fet fisk. Næringslivets 
Konkurranseutvalg er ikke i tvil om at dette er sammenlignende reklame, der to typer 
produkter sammenlignes som kilde til omega-3. 
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Bortsett fra opplysningen om at omega-3-innholdet i oppdrettslaks er redusert på 10 år, 
er grunnlaget for de påstander annonsen inneholder, ikke dokumentert.  
 
Det er ikke påvist av Life at man må spise fet fisk alle hverdager for å få i seg nok omega 
3 fettsyrer. Omega 3-innholdet i oppdrettslaks varierer. Ernæringsrådets råd om å spise 
fisk 2 til 3 ganger i uken, er ifølge den fremlagte dokumentasjon tilstrekkelig for å dekke 
behovet for omega 3, også om man bare spiser den laks som inneholder minst omega 3. 
  
Påstanden om at 90 % av oppdrettslaks ”rammes av fetthjerte”, bygger i følge Life på 
en masteroppgave som viser at 90 % av fisken hadde fett på hjertet, og av dette hadde 
knapt halvparten ekstra mye fett. Annonsen gir imidlertid inntrykk av at 90 % av 
oppdrettslaksen har en lidelse som har sin årsak i for mye fett rundt hjertet. Det er ikke 
grunnlag for dette i den fremlagte dokumentasjon, og ”fetthjerte” er da heller ingen 
diagnose. Det er heller ikke grunnlag for å knytte fett på hjertet til en enkelt faktor – 
mangel på ”boltreplass”. I den artikkelen Life har vist til, fremheves nettopp at det er 
store forskjeller mellom laksefamilier når det gjelder fett på hjertet, og at arv spiller en 
viktig rolle. 
 
Når det gjelder påstanden om at vi ”vet” at hver femte laks angripes av en mystisk, 
virusbundet blodsykdom som ingen riktig vet hvor kommer fra, har Life vist til en 
artikkel som forteller at virusbasert anemisk sykdom rammet en av fem fisker i enkelte 
oppdrettsanlegg i Nord-Amerika. Dette gir intet grunnlag for en generell påstand om at 
en av fem oppdrettslaks lider av denne virussykdommen, eller at det skal være noe 
spesielt mystisk knyttet til denne sykdommen.  
 
Også for øvrig inneholder annonsen utsagn som er sterkt misvisende og villedende. Man 
kan ha forskjellig syn på hvilken matproduksjon som er mest miljøvennlig og 
bærekraftig totalt sett. Men Life har ikke underbygget påstanden om at produksjon av 
laksenæringen er ansvarlig for at ”havet plyndres” og at ”økosystemene nå trues med å 
kollapse”. 
 
I annonsen refererer Life til professor Frøyland som kilde, og gir på den måten feilaktig 
inntrykk av at annonsen er vitenskapelig fundert. Professor Frøylands arbeid gir 
imidlertid ikke grunnlag for påstander i annonsen, og han og instituttet, NIFES, har 
funnet det nødvendig uttrykkelig å ta avstand fra Lifes misvisende og ukorrekte bruk av 
det vitenskapelige materialet. 
 
I tillegg til at annonsen inneholder en rekke villedende opplysninger, har annonsen en 
form som i seg selv er tendensiøs og nedsettende. I tillegg til negativt ladede 
formuleringer som er nevnt ovenfor, inneholder annonsen formuleringer om 
oppdrettsfisk som ”en svømmende grønnsak”, og det benyttes uttrykk som 
”manipulere” og ”vi grøsser”. Fôring med pellets tilsatt ”en god dose karoten” står i 
motsetning til den glade villaks som spiser fritt fra havets spisskammer. Det hele 
forsterkes av annonsens blikkfang, som er bilde av to laks med ordet ”Bedratt?” skrevet 
med store bokstaver tvers over bildet av fiskene. Oppsummert gir annonsen inntrykk av 
at oppdrettslaks så vel som oppdrettsnæringen er usunn. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg kan ikke se at annonsen kan unnskyldes som 
humoristisk eller som viktig samfunnsopplysning. Det er snakk om markedsføring, og 
sunnhet og miljø er særlig viktig når det gjelder matvarer og matproduksjon. Dette 
understreker at nøkternhet i markedsføringen er viktig. 
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Annonsen er villedende og i strid med markedsføringslovens § 26 og har en form og et 
innhold som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, 
markedsføringsloven § 25. 
 
Uttalelsen er enstemmig. 
 

 
 
 
 
 
 
Den 6. september 2010: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Cathrine Lødrup, Thea Broch, 
Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Pernille Børset og Erik Loe.  
 
Det foreligger en tvist i vedtektenes forstand, når to konkurrenter er uenige om den enes 
markedsføring følger markedsføringslovens regler, selv om den annen ikke er omtalt i 
markedsføringen. Bruk av ”fersk” for nøttesnacks var i strid med § 26. Konkurranseutvalget 
avviste å vurdere konkrete utsagn om næringsinnhold og helseeffekter, og som var klaget inn 
for Mattilsynet.  

 
Klager:  KiMs Norge AS 
   Postboks 4272 Nydalen 
   0401 Oslo 
    
Prosessfullmektig: Advokat Ida Gjessing 
   Advokatfirmaet Grette DA 
   Postboks 1397 Vika 
   0114 Oslo 
 
Innklaget:   Maarud AS 
   Drammensveien 127 
   0277 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokat Kristine Madsen 
   Bull & Co Advokatfirma AS 
   Postboks 2583 Solli 
   0203 Oslo 
 
Saken gjelder: 
Spørsmålet om markedsføring av nøtter som ferske og om ernæringsmessige opplysninger er 
villedende og i strid med god forretningsskikk, jf markedsføringsloven §§ 25 og 26. 
 
Sakens parter 
Klager, KiMs Norge AS (”KiMs”), markedsfører en rekke ulike snacksprodukter, herunder 
nøtteprodukter under varemerket Polly. Selskapet er Norges største innen snacksbransjen og 
markedsleder i Norge når det gjelder nøtter. 
 
Innklagede, Maarud AS (”Maarud”), selger en rekke typer snacks, blant annet nøtter. Maarud 
er KiMs hovedkonkurrent i det norske snacksmarkedet. 
 

Sak nr. 04/2010 
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Sakens bakgrunn: 
Produksjon av nøttesnacks 
Nøtter som brukes til nøttesnacks, innhøstes en gang i året. Sesong for høsting vil variere, 
avhengig av dyrkningssted. 
 
Etter opptak tørkes nøttene til ønskelig vanninnhold, og det ytterste skallet fjernes. Deretter 
varmebehandles nøttene (blancheres) for å fjerne også det innerste skallet. Nøttene lagres så i 
store sekker og selges gjennom året, for eksempel for å brukes i snacksprodukter. 
 
Typisk består den videre prosessering for snacksprodukter i at nøttene frityrbehandles og 
saltes (eventuelt gis andre tilsettinger) og pakkes for salg til detaljistleddet. Pakkingen skjer i 
oksygenfrie omgivelser for å oppnå forlenget holdbarhet. Holdbarheten på Maaruds 
nøtteprodukter er angitt å være 6-8 måneder fra pakking, avhengig av type nøtteprodukt. 
  
Maaruds nøtteserie lansert 1. mai 2010 
1. mai 2010 lanserte Maarud en ny nøtteserie med åtte varianter av nøtter og blandede 
produkter, pakket i samme type emballasje. Det er en felles gjennomgående design på 
pakningene, men slik at farger og dekorative elementer likevel varierer fra produkt til produkt. 
 
Maarud markedsfører nøtteserien på sin hjemmeside, gjennom annonsekampanjer, i omtale på 
nøttepakkene og i brosjyrer som benyttes overfor handelsleddet, samt ved hjelp av 
reklameplakater/posters. 
 
Et gjennomgangstema i markedsføringen er at nøttene er ferske.  
At nøttene er ferske, kommer til uttrykk på emballasjens sidevange, som er lik for alle de åtte 
produktene: 

 
 
Det runde symbolet/logoen ”Alltid ferske nøtter” er gjennomgående for alt 
markedsføringsmateriell. 
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Maarud har hatt markedsføringskampanje i aviser, som for eksempel: 
 
 
 

 
 
 
 
Det er laget tilsvarende reklameplakater/posters.  
 
Slagordet ”Mat dyret i deg” brukes i annonsene/reklameplakatene sammen med en noe 
varierende omtale av det som presenteres. For cashewnøtter sies blant annet: ”Ferskere, større 
og bedre cashewnøtter skal du lete lenge etter”, for peanøtter: ”… når vi først skal spise 
peanøtter forteller instinktet vårt at de ferske helt klart smaker best”, og som vist ovenfor der 
hele serien presenteres: ”Med ferske nøtter fra naturen”. 
 
I brosjyren som brukes overfor detaljleddet, er også utsagnet om at nøttene er ferske m.v. et 
gjennomgangstema, jf brosjyrens første side: 
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På Maaruds hjemmeside heter det:  
 
”… Nøtter er noe av det beste naturen har å by på, og vi tilbyr en ferskhetsgaranti på nøttene 
våre.”  
 
Og 
 
”Alltid ferske nøtter! 
Vi garanterer ferske nøtter. Nøttene er pakket i et oksygenfritt miljø. I en lufttett pose. Nøttene 
blir ikke ferskere enn dette.” 
 
Tilvarende heter det i brosjyrematerialet: 
 

• ”Ferske nøtter smaker best 
o Forbruker opplever ferskhet som det viktigste kvalitetsparameteret ved kjøp av 

nøtter. 
o  Nøttene er pakket i et oksygenfritt miljø i en luft- og lystett pose. 
o  Spesialemballasje og lang pakketeknisk erfaring gjør at nøttene fra Maarud er 

garantert ferske. 
o Maarud er eneste leverandør som tilbyr ferskhetsgaranti. 

• Nøtter blir ikke ferskere enn dette!” 
 
I brosjyren som leveres til omsetningsleddet, er det også tatt inn en del informasjon under 
vignetten ”Visste du at…”. 
 
Følgende påstander er omtvistet i saken: 
 

• ”mandler er den sunneste av alle nøtter” 
• ”hvis du er gravid, eller tenker på å bli det, er mandler en god kilde til den folsyren du 

trenger” 
• ”hvis du spiser mandler før du tar deg en drink, vil du ikke bli beruset, og formen vil 

være god dagen derpå, sier gammel overtro” 
• ”macadamianøtter inneholder 76 % fett – men dette er sunt fett som er godt for hjertet 

og kolesterolet” 
• ”både tranebær og kirsebær er proppfulle av antioksidanter og mineraler” 

 
 

Klager, KiMs Norge AS, har i det vesentlige anført: 
 
Bruken av betegnelsen ”fersk” 
Maaruds bruk av ”fersk” er uriktig og derfor villedende og i strid med markedsføringsloven 
 § 26 første ledd. 
 
Når ”fersk” benyttes i forbindelse med markedsføring av en matvare, er den naturlige 
språklige forståelse at varen er ny, det vil si nylaget, nyplukket, nybakt eller nyinnhøstet osv.  
Maarud relaterer begrepet til produktets holdbarhet, som kan være opptil halvannet år etter at 
nøttene ble høstet, og 6-8 måneder etter at nøttene ble prosessert og pakket for salg. Dette er i 
strid med alminnelig språklig forståelse av betegnelsen ”fersk”.  
 
Begrepet ”fersk” er villedende når det benyttes om nøtter som først er lagret i lang tid, og 
deretter prosesseres og pakkes med tanke på lang holdbarhet. Nøttene er kun ferske i en 
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begrenset periode etter at de er høstet. Selv om man skulle legge til grunn at nøtteproduktene 
er ”ferske” idet de er prosessert og pakket, vil de ikke være ferske i hele holdbarhetsperioden 
på 6-8 måneder. Næringslivets Konkurranseutvalg har i sak 07/1998 – Marsipansaken – lagt 
til grunn at det ville være misvisende å anvende betegnelsen ”fersk” når man nærmer seg 
holdbarhetsgrensen. Maarud bruker ”fersk” som om det skulle bety frisk eller god/ikke harsk 
o l. Det er ord som har forskjellig betydning, selv om de kan ha lignende betydning. Det er 
ingen holdepunkter for å anta at forbrukere legger et annet innhold i begrepet fersk når det 
brukes om nøtter, enn det som er den alminnelige betydningen, dvs. nyhøstet eller nylaget. De 
fremlagte deler av en forbrukerundersøkelse gir ikke støtte til Maaruds argumentasjon. 
  
Markedsføringskampanjen inneholder også en rekke uttalelser som fremhever Maaruds nøtter 
som ”ferske” på bekostning av konkurrentenes nøtteprodukter. Utsagn som ”Nøtter blir ikke 
ferskere enn dette” og ”Ferskere, større og bedre cashewnøtter enn dette skal du lete lenge 
etter” indikerer at Maaruds nøtter er ”ferskere” enn de nøtteproduktene som ellers finnes på 
markedet. Fremhevingen av at Maarud er eneste leverandør som tilbyr ferskhetsgaranti, og 
den fremlagte uttalelsen fra Synovate viser at ferskhetsgarantien er ment å virke 
differensierende. Maaruds nøtter er imidlertid ikke ferskere enn klagers eller øvrige 
konkurrenters nøtteprodukter, og de sammenlignende uttalelsene er derfor villedende og i 
strid med markedsføringslovens § 26. Det gjelder uavhengig av hvordan man forstår begrepet 
”fersk”. 
 
Også påstanden ”unik ferskhet på grunn av ny emballasje” angir at Maarud har bedre ferskhet 
enn konkurrentene. Undersøkelser av restoksygen i Maaruds nøtteprodukter viser i de fleste 
tilfeller restoksygenverdier langt ut over det vanlige. Dette indikerer at Maaruds emballasje 
ikke er tett, noe som betydelig øker faren for at nøttene i posene blir harske før 
holdbarhetstidens utløp. Påstandene på emballasjens sidevange om at ”Nøttene er pakket i et 
oksygenfritt miljø, i en lufttett pose” er av den grunn villedende og en ulovlig 
sammenlignende markedsføring. Maarud har da også erkjent at posene faktisk har lekket. 
Ferskhetsgarantien har altså vært gitt på uriktige premisser, selv om feilen nå skal være rettet. 
   
Visste du at… 
”Visste du at…”-informasjonen gir inntrykk av at nøttene er spesielt helsebringende eller har 
andre fysiologiske eller ernæringsmessige egenskaper som det ikke er dokumentert dekning 
for.  

• Det er uklart hva som menes med at mandler er den ”sunneste” av nøtter – om mandler 
inneholder flere nyttige næringsstoffer enn øvrige nøtter, eller om mandler inneholder 
færre usunne stoffer som salt og fett. Det er for øvrig ikke dokumentert at mandler er å 
betrakte som den sunneste av alle nøtter. 
 

• Påstanden om at mandler er en god kilde til folsyre som gravide trenger, kan oppfattes 
slik at man kan spise mandler i stedet for å ta folsyre i tråd med rådende anbefalinger 
for gravide. Det er ikke dokumentert at innholdet av folsyre i Maaruds Mandelmix er 
tilstrekkelig til at gravide får i seg den anbefalte dose ved å spise en normal mengde 
nøtter, og utsagnet er derfor misvisende. 
 

• Utsagnet om at inntak av mandler kan redusere virkningen av alkohol er udokumentert 
og villedende overfor forbruker, selv om det er tilføyet at dette er ”gammel overtro”. 
 

• Påstandene om at macadamianøtter inneholder sunt fett som er godt for hjertet og 
kolesterolet, og at tranebær og kirsebær er proppfulle av antioksidanter og mineraler, 
er i beste fall uklare. Det er ikke dokumentert hvilke gunstige virkninger fettet i 
macadamianøttene eventuelt har. Det er også høyst uklart hva det innebærer at noe er 
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proppfullt av ”vitaminer og antioksidanter”, og det er under enhver omstendighet 
villedende å påberope at tilsetningen av tranebær og kirsebær til nøttemixen vil gi 
antioksidanter og mineraler av betydning.  
 

Alle påstandene er villedende og i strid med markedsføringslovens § 26. 
 
Samlet vurdering – markedsføringsloven § 25 
Maaruds samlede markedsføring må anses i strid med forbudet mot handlinger som strider 
mot god forretningsskikk næringsdrivende mellom, jf markedsføringslovens § 25. 
 
  
Innklagede, Maarud AS, har i det vesentlig anført: 
 
Bruken av begrepet fersk 
Begrepet ”fersk” har ikke noen klar og definert betydning innen næringsmiddelområdet, men 
kan ha ulik betydning for ulike typer næringsmidler og produktgrupper og ved ulike 
kjøpssituasjoner. Oppfattelsen av begrepet ”fersk” og bruken av det i markedsføring må 
baseres på en konkret helhetsvurdering, og der ferskhetsgrad for nøtter åpenbart må vurderes 
annerledes enn ferskhetsgrad for brød, melkeprodukter eller vakuumpakket kjøtt.  
 
I tråd med rettspraksis’ forståelse av produktløfter og påstander innenfor næringsmiddel-
området, må det legges til grunn at forbrukerne ikke vil oppfatte ferskhet som et begrep med 
høy grad av vitenskapelig presisjon. Kravet til dokumentasjon for et så vidt upresist begrep 
som ”fersk”, kan heller ikke settes svært strengt, jf også NKUs uttalelse i Marsipansaken. 
  
I Norge gjelder det ikke spesielle retningslinjer for bruken av begrepet ”fersk”.  Food 
Standard Agency, Storbritannia, (”FSA”) har utarbeidet en veiledning med ”criteria for the 
use of the term fresh, pure, natural, etc. in food labelling”. Ifølge FSA kan ”fresh” benyttes 
når frukt og grønnsaker oppbevares under kontrollerte forhold for å forsinke modnings-
prosessen og/eller forlenge holdbarhet under lagring, for eksempel kjølig temperatur.  
 
Næringsmiddelindustrien beskriver ”opplevelsen” av produktene ved hjelp av adjektiver der 
bruken ikke er ordbokkorrekt, uten at det villeder forbrukerne. Nora selger ”Noras hjemme-
lagede syltetøy”, Stabburet selger ”Stabburet fersk leverpostei”, og som markedsføres som 
”alltid like fersk”. Sørlandschips selger potetchips som er ”håndlaget” og Brännhults / 
Valsölille markedsfører ”nypresset juice” etc. Som illustrasjon av internasjonal praksis nevnes 
at verdens største chipsprodusent benytter ”Guaranteed fresh until…” på sine chipsposer. 
 
For pakkede nøtter er det ikke relevant å bruke ”nyhøstet” eller ”nyplukket” som 
utgangspunkt for hva som kan kalles fersk. De aller fleste produktene ristes eller behandles 
for å få riktig smak og konsistens, og det naturlige utgangspunkt for å omtale nøtters ferskhet 
er fra det tidspunkt de er behandlet, dvs. at bevaringen av ferskhet starter fra det tidspunkt 
nøttene er ”nyristede”. Maarud sørger for at nøttenes ferskhet bevares på optimal måte og gir 
forbrukerne en kvalitetsgaranti i form av nytt produkt og penger tilbake dersom kunden ikke 
skulle være fornøyd. Nøttene kjøpes hos Intersnack Nederland B.V., som er Europas største 
nøtteprodusent. Der lagres de under kontrollerte forhold og kan lagres i opptil ett år før de 
prosesseres, og uten at de harskner. Produksjonsprosessen og pakkemetoden som Maarud 
benytter hos Intersnack, beskytter mot eksponering for syre og bevarer ferskhetsgraden fra det 
tidspunkt nøttene er ferdigbehandlet. Maaruds produkter produseres i små serier, noe som gir 
rask omløpshastighet i verdikjeden. Intersnack har utført tester av produktpakkene som viser 
at posene er tette. Riktignok var det i begynnelsen noen produksjonsproblemer, slik at posene 
ikke var så tette som de skulle være, men det er nå et tilbakelagt problem. 
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Maaruds bruk av ”fersk” og ”ferskhet” i markedsføringen er ikke villedende for den 
alminnelige forbruker. Etymologisk har fersk og frisk samme betydning, og det samme 
fremgår av ordbøker med beskrivelse av ordenes betydning, derunder Synonymordboka, som 
gir uttrykk for folks alminnelige oppfatning av begrepet. Forbrukerne forstår av 
markedsføringen at nøttene er friske og beholder sin ferskhet under hele holdbarhetsperioden. 
At det er slik, bekreftes av dokumentasjonen og oppsummeringen fra Synovate, og som 
bygger på profesjonelle og faglige vurderinger. 
  
Maarud markedsfører sine nøtter som ferske, ikke som ferskere enn konkurrentenes nøtter. 
Det forhold at Maarud posisjonerer seg i markedet med kvaliteten ”ferske” nøtter, hindrer 
ikke andre konkurrenter i å gjøre det samme. KiMs har da også selv benyttet begrepet ”fersk” 
på sine Pollynøtter, og selv etter at KiMs hadde påklaget Maaruds bruk av begrepet. 
  
Maarud kjenner ikke til at det finnes andre nøtteprodusenter som gir ferskhetsgaranti og nytt 
produkt og pengene tilbake dersom kunden ikke er fornøyd. KiMs har da heller ikke hevdet at 
det er andre som gir slik garanti. 
 
”Visste du at…” 
Maarud har i sitt markedsføringsmateriell lagt inn utsagn om de enkelte nøttesortene under 
overskriften ”Visste du at…”. Hoveddelen av utsagnene er informative eller de har et mer 
kuriøst preg. 
  
Det er for eksempel et faktum at mandler inneholder folsyre, og dermed er en kilde til folsyre 
for forbrukerne. Maarud angir ikke, verken direkte eller indirekte, at mandler skal tre i stedet 
for rådende anbefalinger for gravides kosthold. Utsagnet om alkohol som viser til ”gammel 
overtro”, vil den alminnelige forbruker oppfatte slik det er ment – som et kuriøst og 
humoristisk utsagn om mandler. De innklagede utsagnene er ikke villedende og ikke i strid 
med markedsføringsloven § 26. 
 
Forholdet mellom markedsføringsloven § 26 og § 25 
Maaruds markedsføring av den nye nøtteserien er i tråd med alminnelig markedsførings-
praksis, og heller ikke i strid med markedsføringslovens §§ 25. Det er for øvrig ikke grunnlag 
for å anvende § 25 i tillegg til eller som alternativ dersom markedsføringen ikke rammes av 
spesialbestemmelsen om villedende markedsføring. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
Konkurranseutvalgets kompetanse 
Tvisten gjelder spørsmålet om Maaruds markedsføring av sine nøtteprodukter som 
”ferske” overfor forbrukerleddet og overfor handelsleddet og ”Visste du at…”-
elementene ovenfor. Markedsføringen omtaler ikke KiMs eller andre konkurrenter. 
Også markedsføring som retter seg mot forbrukere, eller for den saks skyld mot 
handelsleddet som mellomledd, har imidlertid en side mot konkurrentene. 
Konkurrentene rammes som en konsekvens av selve markedsføringen. Når to 
konkurrenter er uenige om hvorvidt den ene av dem driver markedsføring i strid med 
markedsføringslovens regler, foreligger en tvist næringsdrivende imellom i vedtektenes 
forstand. Det er ikke nødvendig at klager kan påvise at markedsføringen faktisk har 
hatt effekt eller vil få effekt for at det skal foreligge en tvist. 
  
Maaruds markedsføring av nøtteserien - bruken av begrepet ”fersk”  
Hovedspørsmålet i tvisten er om Maaruds bruk av begrepet ”fersk” i forskjellige 
sammenhenger for sine nøtteprodukter er villedende, jf markedsføringsloven § 26, 
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eventuelt om dette brukes på en slik måte at det må anses å være i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom. 
  
Enkelte ord og uttrykk oppfattes som subjektive og så upresise i sitt innhold at de 
unndrar seg en konkret vurdering. Slik vil det ofte være med uttrykk som ”best”, 
”morsom” osv. ”Fersk” hører ikke til denne gruppen, men har et mer presist innhold. 
Oppfatningen av ordets meningsinnhold vil likevel påvirkes av den sammenheng som 
ordet brukes i.  
 
I alminnelighet oppfattes ”fersk” som ny i betydningen nyhøstet/nyplukket osv. for 
produkter som høstes, eller som nylaget eller nybakt om produkter som er resultat av en 
fremstillingsprosess. ”Fersk” vil gjerne skape en forventning om at produktet har en 
kvalitet, for eksempel når det gjelder smak, som tilsvarende ikke-ferske produkter 
mangler. Men det betyr ikke at frisk og fersk har samme betydning eller kan brukes om 
hverandre i markedsføringssammenheng. 
  
Nøtter er et produkt som høstes fra naturen, og ferske/nyhøstede nøtter har andre 
egenskaper enn såkalte blancherte nøtter, der skall er fjernet og nøttene varme-
behandlet for å gi holdbarhet over lang tid. De nøttene som så inngår i snacks-
produkter, vil i alminnelighet bli ristet og saltet eller gis annen smakstilsetning. 
  
Man kan spørre om uttrykksmåten ”ferske nøtter”, ”ferskere blir de ikke” og ”med 
ferske nøtter fra naturen” skaper inntrykk av at nøttene i Maaruds nøtteserie er 
nyinnhøstet og har gått mer eller mindre direkte fra innhøsting til snacksproduksjon, 
eller om det bare skaper forventning om at nøtteproduktene er nyproduserte og i den 
forstand ferske. Markedet/forbrukere og detaljistleddet – kan ikke forventes å ha 
kjennskap til kjeden fra innhøsting og frem til det ferdige produkt som selges i 
forbrukermarkedet. Mye kan derfor tale for at bruken av begrepet ”fersk”, på den 
måten som Maarud gjør, i alminnelighet gir forventning om at nøttene har gått nokså 
rett fra innhøsting til produksjon av nøttesnacks. Det er imidlertid ikke nødvendig for 
Konkurranseutvalget å ta standpunkt til dette. Selv om man tar utgangspunkt i 
produksjonen av nøttene til snackspakninger, er det ikke grunnlag for å hevde at 
nøtteproduktene er ”ferske” gjennom hele holdbarhetsperioden. Nyproduserte og 
dermed ”ferske” vil nøtteproduktene under enhver omstendighet bare være en 
begrenset periode etter denne produksjonen.  
 
Maaruds argumentasjon er at kvaliteten holder seg godt gjennom hele holdbarhets-
perioden, og at kjøpere vil oppleve nøttene som ferske gjennom hele holdbarhets-
perioden og ikke risikere for eksempel bitre nøtter. Denne anvendelsen av ordet ”fersk” 
fratar ordet dets naturlige og mer presise meningsinnhold. Etter Konkurranseutvalgets 
syn ligger det i holdbarhetsmerkingen at kvaliteten nettopp ikke reduseres i særlig grad 
i holdbarhetsperioden. Å erstatte ”holdbarhet” eller ”best før” med begrepet ”fersk” er 
ikke korrekt, og slik bruk av ”fersk” er villedende overfor den jevne forbruker og i strid 
med markedsføringsloven § 26. 
  
KiMs hevder at Maaruds bruk av fersk på forskjellige måter som angitt under pkt. 2, 
også er uriktig og villedende sammenlignende markedsføring, fordi Maarud gir 
inntrykk av at deres nøtteprodukter er ”ferskere” enn andre produsenters 
nøtteprodukter. Maarud på sin side fremholder at de i markedsføringen ikke sier noe 
om andre nøtteprodusenters produkter, og at det står andre produsenter fritt å benytte 
”fersk” om sine produkter. 
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Konkurranseutvalget er enig i at det å fremheve en egenskap ved egne produkter, ikke 
uten videre kan forstås slik at konkurrentenes produkter ikke har denne egenskapen. 
Utvalget er likevel kommet til at Maaruds markedsføring av sine nøtteprodukter skaper 
et inntrykk av at nøtteproduktene ved sin ferskhet skiller seg fra det som er vanlig i 
markedet. Utsagn som ”unik ferskhet på grunn av ny emballasje/tette poser” innebærer 
at produktene på dette punkt skiller seg fra konkurrentenes. Ut fra det som er opplyst 
for utvalget, er det imidlertid ikke grunnlag for å hevde at Maaruds nøtteprodukter har 
”unik ferskhet”. Og betoningen av ferskhet, ferskere blir det ikke osv, bidrar til 
inntrykket av at Maaruds nøtteprodukter skiller seg fra konkurrentenes produkter, 
nettopp når det gjelder ferskhet. På denne måten foreligger en sammenligning med 
konkurrentene som skaper et villedende inntrykk, i strid med markedsføringsloven § 26.  
 
Visste du at…-utsagnene 
Utsagnet fra gammel overtro om virkningen av mandler når man drikker alkohol, anser 
Konkurranseutvalget som en humoristisk bit informasjon om overtro og som ikke vil bli 
tatt alvorlig slik det står. De øvrige ”Visste du at…”-utsagnene sier derimot noe konkret 
om produktenes sunnhet og næringsinnhold.  
 
Konkurranseutvalget aksepterer at det i noen utstrekning benyttes ”teasers” som ikke 
er presise eller fullstendige i beskrivelsen av produkters egenskaper. På den annen side 
kan ikke en næringsdrivende, ved å gi et utsagn en slagordpreget eller litt humoristisk 
form, unndra seg de alminnelige krav om at markedsføring skal være sann og ikke gi 
misvisende inntrykk. Særlig på området ernæring/helse, som er både følsomt og 
komplisert, kan helsepåstander og lignende påstander lett få gjennomslag, selv om de 
mangler forankring i reelle forhold. I den forbindelse vil utvalget også bemerke at selv 
om ”Visste du at…”-utsagnene fremkommer i markedsføringsmateriell overfor 
forhandlerne, må det antas at utsagnene gjennom forhandlerne er egnet til å påvirke 
forbrukerne. 
 
Påstanden om at mandler er den sunneste av alle nøtter, er et utsagn som må kunne 
aksepteres i forhold til markedsføringslovens regler, dersom det kan gis en rimelig 
forklaring på hvordan ”sunnest” skal forstås, og det kan dokumenteres at utsagnet da er 
riktig. Når det gjelder henvisningen til mandel som en god kilde til folsyre, må det 
kunne dokumenteres at mandler inneholder folsyre i en slik mengde at det gir et 
akseptabelt bidrag til det anbefalte inntak av folsyre. På samme måte må det forutsettes 
at man ved å spise Maaruds Bær- og nøttemix får i seg antioksidanter og mineraler i en 
mengde som ikke er helt uten betydning. 
  
Konkurranseutvalget antar at klager kunne redegjort nærmere for næringsinnhold 
m.v., og på det grunnlag konkret kunne begrunnet hvorfor påstandene er villedende. 
Det er imidlertid innklagede som benytter disse utsagnene i sin markedsføring, og som 
må ha plikt til å dokumentere at utsagnene har et akseptabelt grunnlag. 
  
Spørsmålet om hva som er akseptabel markedsføring etter markedsføringslovens regler, 
påvirkes av de regler som ellers finnes, for eksempel spesialregler som gjelder på 
vedkommende rettsområde. ”Visste du at…”-utsagnene er brakt inn for Mattilsynet for 
vurdering i forhold til de regler som gjelder for næringsmidler. På denne bakgrunn er 
Konkurranseutvalget kommet til at klagen over ”Visste du at….”-utsagnene avvises. 
  
Uttalelsen er enstemmig. 
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Den 6. september 2010: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve 
Smedal, Cathrine Lødrup, Thea Broch, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Pernille 
Børset og Erik Loe.  
 
Den generelle form på partenes jernbindemaskin var funksjonelt betinget. I utformingen for 
øvrig skilte innklagedes produkt seg fra klagers produkt. Ikke ulovlig produktetterligning, jf 
markedsføringsloven §§ 30 og 25. 
 

Klager:  Max Co. Ltd. 
   103-8502 6-6 Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku 
   Tokyo, Japan  
 
Prosessfullmektig: Zacco Advokater AS 
   v/advokat Toril Melander Stene 
   Postboks 2003 Vika 
   0125 Oslo  
 
Innklaget:  Dia Proff Norge AS 
   Kjeller vest nr. 1 – 3  
   2007 Kjeller  
 
Prosessfullmektig: Oslo Patentkontor AS 
   v/advokat Kristina Edén Johnson 
   Postboks 7007 Majorstuen 
   0306 Oslo  
 
Saken gjelder:  
Spørsmål om ulovlig etterlikning av jernbindemaskin og bruksanvisning, jf 
markedsføringslovens regler §§ 30 og 25. 
 
Sakens parter 
Klageren, Max Co. Ltd (”Max”) er et japansk selskap som produserer verktøy som 
spikerpistoler, jernbindemaskiner og andre spesialprodukter. Selskapet har 1600 ansatte og en 
omsetning i 2009 på ca. 3,4 milliarder kroner. 
  
Innklagede, Dia Proff Norge AS (”Dia Proff”), ble dannet i 1994, og er importør og selger av 
skjæreverktøy og spesialmaskiner for bygg- og anleggsbransjen i Skandinavia. Selskapet har 
en årlig omsetning på rundt 20 millioner kroner. Bindemaskiner er et nytt produkt i Dia Proffs 
sortiment, og har lav omsetning. 
 
Diaco Norge A/S ble dannet i 2007 som utleiefirma, og hensikten er at dette foretaket skal 
importere forhandlerrettede produkter. I dag importerer dette firmaet skjæreverktøy og 
spesialmaskiner for armering. 
  
Sakens bakgrunn 
Da Max i 1998 lanserte jernbindemaskinen MAX® RE BAR-TIER TM, fantes ikke tilsvarende 
produkter i markedet, og alternativet var manuell jernbinding, dvs. med knipetang og vanlig 
ståltråd. 

Sak nr. 05/2010 
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Den første MAX® RE BAR-TIER TM, RB392, ble designregistrert i Sverige, og spolen for 
tråd og wirebindingsanordning ble designregistrert i Sverige og i EU. 
  
Siden 2003 har en nyere versjon av MAX® RE BAR-TIER TM, RB 395, vært solgt i Norge i 
uendret versjon, og klager har gjennom en årrekke i praksis vært eneleverandør av 
jernbindemaskiner i Norge. 
  
Sommeren 2009 oppdaget Max at Dia Proff markedsførte en jernbindemaskin som Max 
mente var en ulovlig etterligning av Max’ jernbindemaskin. Max hevdet at deres produkt er 
unikt og med en rekke særtrekk uten funksjonell betydning, som farge og utforming/design, 
og at Dia Proffs jernbindemaskin med letthet kunne vært utformet på en slik måte at det ble 
større avstand til Max’ produkt. Dia Proff på sin side ga uttrykk for at jernbindemaskinen var 
utført med standard og alminnelig brukte elementer, at det for øvrig var en rekke forskjeller 
mellom produktene, og at det verken forelå etterligning eller forvekslingsfare eller for øvrig 
forhold i strid med markedsføringslovens regler. Høsten 2009 ble produktet (også de solgte) 
trukket fra markedet, ifølge Dia Proff på grunn av kvalitetsmangler. Maskinen ble i 2010 
erstattet av JB-1000 som etter det opplyste har utbedrede kvalitetsdetaljer og noe endret 
design. Max mener at også denne jernbindemaskinen er en ulovlig etterlikning av RB395, og 
at Dia Proff dessuten har kopiert bruksanvisningen for RB395. 
 
Klager, Max Co. Ltd., har i det vesentlige anført: 
Partenes jernbindemaskiner fremstår – både helhetlig og i detaljer – som svært like. 
 
Det er en nokså snever krets av spesialister som utgjør potensielle kjøpere, og det må antas at 
MAX jernbindemaskin er godt kjent i markedet, og at det knytter seg stor grad av goodwill til 
produktet. Dia Proff markedsfører et produkt som er svært likt RB 395 for på den måten å 
kunne dra nytte av Max’ innsats og opparbeidede goodwill, og derved lettvint og billig få 
innpass i markedet. 
 
Produktene har tilnærmet samme størrelse, grunnfasongen er svært lik, og det er også slående 
likheter i detaljene.  Produktenes designelementer er svært like: Begge har gjennomsiktig og 
lik plastrute plassert samme sted, samme lengde og bredde på binde- og klippemekanisme, 
samme plassering av strømbryter, varemerker og tekster. Også plassering og vinkel på 
trådsnelle er den samme. Materialvalget er det samme, og produktenes grunnfarger er svært 
like (grå/svart). 
 
Også tidligere er etterligninger av Max jernbindemaskin tilbudt det norske markedet. 
Etterligningene er blitt påtalt av Max, og produktene er da blitt trukket fra markedet. 
  
Det er riktig nok enkelte detaljforskjeller i utformingen av de to produktene, men likhetene 
både i helhetlig design og i en rekke øvrige detaljer er likevel så fremtredende at det 
foreligger forvekslingsfare og overtredelse av markedsføringslovens § 30. 
 
Selv om man forsøker å utnytte en annens funksjonelle løsninger og teknologi, vil det være 
mulig å skape produkter som utseendemessig holder avstand. Dia Proff har plikt til å utnytte 
variasjonsmulighetene, men har ikke gjort tilstrekkelig for å skape avstand til markedsleder. 
Tvert imot er det tilstrebet å legge seg tett opp mot Max’ jernbindemaskin også på det 
utseendemessige plan, i strid med kravet til god forretningsskikk i § 25. Dia Proff 
markedsfører en jernbindemaskin som ligger unødvendig nær Max’ konkurrerende produkt. 
På markedet finnes det andre jernbindemaskiner som har helt annen utforming, for eksempel 
TY Tecker, som også markedsføres av Dia Proff. Det er også relevant at Max’ nåværende 
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maskin, RB395, i enkelte detaljer var annerledes enn RB392. Dette viser at omsetningskretsen 
neppe vil hefte seg ved nyanser i fargevalg og andre forskjeller i smådetaljer. Tvert imot vil 
kunder lett kunne tro at JB-1000 er en ny jernbindervariant fra Max. 

 
 
 

 
 

Klagers jernbindemaskin 
 
 
 

 
 

Innklagedes jernbindemaskin 
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Det er et særlig moment for å anvende markedsføringslovens § 30 og særlig § 25 at Dia Proff 
først lanserte en maskin, som ble trukket tilbake etter påtale fra Max, og deretter har brakt en 
annen maskin på markedet, uten da å sørge for at den klart adskiller seg fra Max’ 
jernbindemaskin. JB-1000 fremstår kun som gjentatt produktetterlikning under ny 
produktbenevnelse og med Diaco Norge AS i stedet for Dia Proff som ny distributør.  
At det ikke er forskjell av betydning mellom de to produktene, bekreftes for øvrig av at 
samme bruksanvisning fortsatt benyttes. For bruksanvisningen må Dia Proff ha tatt 
utgangspunkt i Max’ bruksanvisning, fjernet enkelte punkter, for så rett frem å kopiere det 
resterende, i strid med markedsføringslovens §§ 30 og 25. 
   
Innklagede, Dia Proff Norge AS, har i det vesentlige anført: 
JB-1000 har utbedrede kvalitetsdetaljer i forhold til KV-0039, og også endret design. 
  
Oppladbare, håndholdte verktøymaskiner har et standardisert utseende der utforming 
bestemmes av verktøyets tekniske funksjon og brukerens praktiske håndtering. På grunn av 
klagers posisjon på det norske markedet, finnes det ikke etablerte konkurrerende maskiner å 
sammenligne med, og som kan vise spesielt jernbindemaskiners standard utforming. Men 
både eksempler på batteridrevne verktøymaskiner generelt og fra batteridrevne 
jernbindemaskiner som tilbys markedet fra forskjellige produsenter i Asia, viser at Max 
jernbindemaskin holder seg til standard grunnfasong for å oppnå den funksjonalitet som 
produktet skal oppfylle. Den særlige utforming av TyTecker jernbindemaskin har 
sammenheng med at den har et annet anvendelsesområde, og kun egner seg for horisontal 
dekkebinding. De tre andre maskinene som klager fremhever, er i fasong og utførelse for 
øvrig ikke representative for jernbindemaskiner og annet oppladbart maskinverktøy, men er 
tvert imot mer spesielle og særpregede enn Max’ jernbindemaskin. 
 
Partenes jernbindemaskiner følger standarden når det gjelder fasong, farge og plassering av de 
tekniske nødvendige elementer, som også er funksjonelt betinget. Det er likevel en rekke 
forskjeller mellom de to maskiner.  
 
De fleste håndholdte verktøymaskiner er i det store og hele sorte, grå, blå og grønne. Dia 
Proffs JB-1000 er gjennomgående svart, mens RB-395 er blågrå med innslag av blått og med 
klar rødfarge som kontrast på elementer som åpningsdelen på batteripakken og bryter og 
knapp ved wiregangen, og som dominerende farge rundt varemerket på dekselet. 
  
Begge maskiner har standard batteripakke og håndtak. Max-produktet har en ekstra boks på 
bakre del av batteridelen, noe standardvarianten og Dia Proffs produkt ikke har. 
  
De to maskinenes overdel/hode er alminnelige i størrelse og med oval avrundet bakre del og 
avspisset foran av funksjonelle hensyn. Overdelen/hodet på JB-1000 er likevel mer avlangt og 
lavere, og Max fremstår som slankere og høyere enn JB-1000. Venstresidens topp på JB-1000 
er ruglete og ujevn, mens Max’ maskinen her er glatt. På Max’ maskin er spolen innebygget, 
mens JB-1000 har et åpent spolesystem. JB-1000 kan regulere knutens hardhet og 
wirelengden, og maskinen har derfor to knapper, som er høye og smale i sort og oransje, og 
plassert på lysegrønt underlag med røde prikker. Max’ maskin har en rød lav knapp. 
Plasseringen av knappene er funksjonelt betinget. 
  
Stikkontaktuttak er plassert på høyre bakside på JB-1000 og på batteripakkens bakre del på 
Max’ maskin. Max’ maskin har en slags ramme (håndtak) over bakre del og med avrunding 
mot munningen. JB-1000 har ikke slik ramme, og avrundes ikke på denne måte. 
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Produktenes munnstykker er forskjellige. JB-1000 har markert lengre overdel i ”bittet”, og 
munnstykket er også proporsjonalt større på Max’ maskin. 
 
Begge maskiner er tydelig merket med varemerke, som figur/logomessig på ingen måte ligner 
hverandre. 
  
På begge maskiner er batterianvisninger og advarsler plassert der de skal plasseres på 
oppladbare maskiner, d.v.s. på batteripakningene, men etikettene er forskjellige både i 
fargebruk og tekst. 
  
Konklusjonen er at Max’ jernbindemaskin ikke har utseendemessig særpreg som går igjen i 
produktet JB-1000. De to produktene har fasong, farge og øvrig utførelse som er lite 
iøynefallende eller spesiell, og de har likevel en rekke forskjeller. Det foreligger ikke 
etterligning, og produktene vil ikke forveksles i den norske omsetningskretsen for 
batteridrevne jernbindemaskiner, som alle er fagfolk. Det foreligger ikke produktetterlikning i 
strid med markedsføringslovens § 30. 
  
Det strider ikke mot god forretningsskikk å lansere konkurrerende jernbindemaskiner som 
ikke representerer en lovstridig etterlikning av Max’ produkt. 
  
Når det gjelder bruksanvisningen, ser Dia Proff at den kan fremstå som lik Max’ 
bruksanvisning, og Dia Proff vil be fabrikken om å endre dette. 
  
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Et produkt der utformingen er bestemt av funksjonelle krav, vil ikke uten videre være 
beskyttet av markedsføringslovens regler om produktetterligning. Markedsførings-
lovens regler kommer inn som beskyttelse for utformingen av et produkt hvis en 
konkurrent har etterlignet særtrekk uten funksjonell betydning eller funksjonelle trekk 
som like gjerne kunne være utformet på annen måte. I så fall blir produktene 
unødvendig like, og konkurransesituasjonen kan bli tilsløret og unødvendig vanskelig. 
Hvor mye som skal kreves, vil avhenge av den konkrete situasjonen. 
 
Håndholdte jernbindemaskiner for bruk mot stående flater har en hoveddesign som er 
funksjonelt betinget, og som består av en overdel som er relativt flat, med spiss/”nebb” 
foran, avrundet bakkant og standard håndtak med batteriboks under. Disse 
hovedelementene er rent funksjonelle og er ikke individuelle designtrekk som kan 
beskyttes etter markedsføringslovens regler. 
 
Når det gjelder den mer detaljerte utforming, er det Konkurranseutvalgets oppfatning 
at Dia Proffs maskin ikke på urimelig måte etterligner eller legger seg etter Max 
jernbindemaskin. I detaljutformingen er de to maskinene preget av en rekke større og 
mindre forskjeller, og helhetsinntrykket er ikke likt. De to maskinene fremstår heller 
ikke som mer like enn det håndholdt elektrisk verktøy med samme funksjoner ofte er. 
Etter utvalgets vurdering foreligger det ingen urimelig etterligning av designmessige 
elementer i strid med markedsføringsloven § 26. Kravet til god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 25, gir heller ikke grunnlag for å 
kreve større avstand. Utvalget anser ikke at det foreligger slik likhet at det er risiko for 
renommésnylting eller andre unødvendige komplikasjoner i konkurransen mellom de to 
aktørene. 
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Konkurranseutvalget viser for øvrig til at begge maskinene er tydelig merket på en måte 
som forsterker forskjellene, og produktene henvender seg til et profesjonelt marked. 
 
Når det derimot gjelder bruksanvisningen, fremtrer den nærmest som en ren kopi av 
bruksanvisningen fra Max og representerer dermed en urimelig utnyttelse av Max’ 
innsats. Siden bruksanvisningen følger jernbindemaskinen, kan det være tvilsomt om 
det foreligger forvekselbarhet og dermed overtredelse av markedsføringsloven § 30. 
Men kopieringen av bruksanvisningen er i alle fall i strid med kravet til god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 25.  
 
Uttalelsen er enstemmig. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Den 18. oktober 2010: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve 
Smedal, Tina Karp, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Pernille Børset og Erik Loe 
 
Klagers dagskampanje med prisavslag på utvalgte elektroniske produkter, ble av nærmeste 
konkurrent møtt med prisavslag på de samme produkter samme dag og markedsført direkte 
overfor kundene utenfor klagers butikk. Klagers markedsføringsmateriell var kopiert inn i 
innklagedes reklameseddel. Innklagede bestilte kampanjevarer hos klager for å kontrollere 
leveringsdyktigheten, men gjennomførte ikke kjøpet.  Forholdene ansett i strid med 
markedsføringsloven § 25. 
 
Klager: Humac Norge AS 

Postboks 4326 Nydalen 
0402 Oslo 

 
Prosessfullmektig:   Advokat Per Arne Tandberg  
 Advokatforum 

Grensen 12 B 
0159 Oslo 

 
Innklaget:   Elkjøp Norge AS / Elkjøp Nordic AS 

  Postboks 153 
  1471 Lørenskog 

 
Prosessfullmektig: Advokat dr. juris Olav Kolstad 

  Advokatfirmaet Kvale DA 
  Postboks 1752 Vika 
  0122 Oslo 

 
 
Saken gjelder: 
Spørsmål om markedsføring med konkurrerende dagstilbud og henvendelse direkte til klagers 
ventende kunder var i strid med markedsføringsloven § 25 og § 26. 

Sak nr. 06/2010 
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Sakens parter: 
Klager, Humac Norge AS (Humac) er en elektronikkjede, og selger hovedsakelig elektronikk-
produkter fra Apple, typisk iPod og MacBooks. Humac hadde i 2008 en omsetning på ca 670 
mrd kroner i Skandinavia. Én av Humacs butikker ligger på Ullevål Stadion, Oslo.  
 
Innklagede, Elkjøp Norge AS og Elkjøp Nordic AS, er selskaper i Elkjøp-kjeden, som selger et 
bredt spekter av elektroniske artikler, derunder elektronikkprodukter fra Apple. Kjeden hadde 
i 2009 en omsetning på over 10 mrd kroner. En av butikkene er Elkjøp Megastore Ullevål, 
som åpnet i november 2009, og ligger like ved Ullevål stadion.  
 
Partene har ikke skilt mellom de to innklagede selskapene, og de behandles i denne saken som 
én enhet og under betegnelsen Elkjøp. 
 
Sakens faktiske bakgrunn 

Humac rykket 5. mars 2010 inn følgende helsides annonse i VG: 

 

 

 

 

Det ble også trykket tilsvarende reklamesedler og postere. 
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Da butikken åpnet lørdag 6. mars 2010 kl 09:00, kom det mange kunder, og de måtte slippes 
inn i butikken i puljer. Ved ti-tiden møtte tidligere driftsleder ved Elkjøp Megastore Ullevål 
og en kollega opp utenfor Humac, og følgende reklamesedler ble delt ut til de som sto i køen: 
 

 

 
Elkjøps løpeseddel 

 
 
Reklamesedler ble også lagt igjen utenfor inngangen til Humac. 
  
Det ble også informert muntlig om Elkjøps tilbud. Det er noe uenighet mellom partene om 
hvordan de to opptrådte, for eksempel om de ropte, hvor intens stemningen var, og om en av 
dem opptrådte som om han var en vanlig kunde som skulle benytte seg av Humacs tilbud. Det 
er også uklarheter om andre detaljer, blant annet hvor lang køen var, og hvor mange som gikk 
ut av køen og over til Elkjøps butikk. Det er likevel på det rene at Elkjøps tidligere driftsleder 
stilte seg i køen, og at han – da det ble hans tur – bestilte 4 eller 5 PC-er. Humac hevder at 
Elkjøp bestilte PC-er hos Humac fordi de ikke selv hadde tilstrekkelig antall på lager. Dette er 
avvist av Elkjøp, som har forklart at bestillingen var såkalt testkjøp, der hensikten var å sjekke 
at Humac faktisk hadde PC-er på lager til å kunne møte etterspørselen. Driftslederen har i sin 
skriftlige redegjørelse opplyst at bestillingen ble trukket dagen etter.  
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Humac har hevdet at de som kjøpte hos Elkjøp, hadde problemer med å få varen til riktig pris 
fordi prosentavslaget ble regnet av en høyere pris enn den alminnelige utsalgsprisen som var 
oppgitt på hyllekanten. Elkjøp har erkjent at tilbudet ikke var tilfredsstillende lagt inn i 
Elkjøps datasystemer, men hevder at feilen var lett å oppdage for kundene, som så gjorde 
oppmerksom på feilen slik at de fikk varene til riktig pris. 
 

 
Elkjøps reklameplakat  

 
Klager, Humac Norge AS, har i det vesentlige anført: 
Elkjøp har urimelig utnyttet Humacs markedsføringskampanje i strid med god forretnings-
skikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 25. Det er i strid med god 
forretningsskikk at en ansatt fra en konkurrent ”kupper” andres kunder på den måten som har 
skjedd i denne saken, og dermed urimelig utnytter den annonsering som klager har foretatt og 
betalt for i forkant.  
 
Det er videre i strid med god forretningsskikk å utgi seg for å være kunde i et forsøk 
på å få andre kunder over til egen, konkurrerende butikk, slik det er beskrevet av en 
som sto i køen utenfor Humac. Det er ingen grunn til ikke å legge hans forklaring til 
grunn. Det er også i strid med god forretningsskikk å kuppe kunder uten selv å ha 
tilstrekkelig med varer, slik at Elkjøp måtte sikre seg varer fra Humac. 

Bruken av Humacs annonser direkte i Elkjøps egen markedsføring er i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom.  

Elkjøps forhold rammes også av forbudet mot villedende reklame, markedsføringsloven § 26: 
Representanten for Elkjøp ga uriktig og villedende inntrykk av at han var en vanlig kunde, og 
hans aktive opptreden der han fremhevet Elkjøps tilbud, var egnet til å påvirke de som sto i 
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køen. Det var villedende å operere med forskjellige priser i hylle og i kasse, slik at det blir 
uklart for kunden hva som er korrekt kampanjepris, og om Elkjøp virkelig var ”billigst i 
byen”. Det er videre et element for anvendelse av markedsføringsloven § 26 at Elkjøp ikke 
selv hadde tilstrekkelig med varer til å kunne møte etterspørselen fra de kundene som de 
aktivt kuppet i køen utenfor Humac. 
 
Innklagede, Elkjøp Norge AS / Elkjøp Nordic AS, har i det vesentlige anført: 
Innholdet i Elkjøps reklame for henholdsvis iPod og MacBook er korrekt og oversiktlig, og 
grei å forholde seg til for forbrukerne. Det er foretatt en korrekt sammenligning av Humacs 
tilbudskampanje gjennom gjengivelse av Humacs egen annonse.  
 
Selv om tilbudsprisen ikke var tilfredsstillende lagt inn i Elkjøps datasystem, var det 
klart for forbrukerne hvilken pris de hadde krav på, og de sa ifra slik at alle betalte 
riktig pris. Elkjøp kjenner ikke til at andre solgte de to produktene rimeligere i den 
korte tiden kampanjen pågikk. 

Også ellers ble Elkjøps kampanje gjennomført innenfor kravet til god 
forretningsskikk, markedsføringsloven § 25, og forbrukerne, som Humac ikke hadde 
noen enerett til, ble ikke villedet. Elkjøps ansatte utga seg ikke for å være vanlige 
kunder, og de opptrådte rolig og ordentlig da de delte ut reklamen og redegjorde for 
Elkjøps tilbud. 

Humacs potensielle kunder ble i et kort tidsrom presentert for Elkjøps konkurrerende 
kampanjetilbud. Kundene fikk mulighet til å sammenligne prisene, og den påståtte 
”kuppingen” var resultatet av direkte priskonkurranse, der Elkjøp markedsførte sine 
konkurransedyktige priser. Dette er ikke i strid med god forretningsskikk nærings-
drivende imellom. Det er tvert imot vanlig - og ønskelig - at næringsdrivende 
konkurrerer også på pris. Elkjøp har ikke vært gratispassasjer eller på annen måte 
urimelig utnyttet Humacs kampanje, men tilpasset seg den sterke konkurransen som 
eksisterer mellom to butikker som ligger såvidt nær hverandre. For øvrig var det 
Humac som satte standarden for rivaliseringen mellom de to forretningene i 
forbindelse med Elkjøp Megastores åpning i november 2009. Den gang ble det delt 
ut reklamesedler for Humac til kunder utenfor Elkjøp Megastore. Humac klistret 
også opp reklamesedler i området omkring Elkjøp Megastore senere på dagen 6. 
mars 2010.  

Elkjøp har ikke bestilt varer hos Humac for å kunne levere til egne kunder, men bare 
testet ut om Humac faktisk var leveringsdyktig og kunne oppfylle sine forpliktelser i 
henhold til sin kampanje.  

Elkjøp hadde begrenset salg av iPods og MacBooks den aktuelle dagen, og Elkjøps 
kampanje må ha hatt svært begrenset betydning for Humac. I ettertid er det laget en 
stor sak ut av en relativt enkel og litt humoristisk hendelse, og der Elkjøp verken har 
opptrådt i strid med god forretningsskikk eller villedet kunder, jf markedsførings-
loven §§ 25 og 26. 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Tidligere forhold fra Humacs side 
I forbindelse med klagen har Elkjøp til sitt forsvar vist til at Humac delte ut og 
hengte opp markedsføringsmateriell i området utenfor Elkjøp da forretningen 
åpnet i november 2009, og at Humac med det har lagt opp til et aggressivt 
konkurranseforhold mellom de to forretningene. Konkurranseutvalget har vært 
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lite tilbøyelig til å godta at forholdet mellom konkurrenter eller innen bransjer 
er spesielt aggressivt, og med den følge at den alminnelige standard anvendelse 
av markedsføringslovens regler ikke skal følges. Utvalget har forøvrig ikke 
grunnlag i det materialet som er fremlagt i nærværende sak å vurdere om 
Humacs opptreden den gang var i strid med markedsføringslovens regler. 
Dersom Elkjøp ønsker at utvalget skal vurderer dette, må det inngis særskilt 
klage knyttet til dette forholdet.  

Vurderingene av Elkjøps forhold 
Humacs forretning på Ullevål Stadion arrangerte en én dags kampanje med 
vesentlig nedsettelse av prisen på utvalgte produkter. Kampanjen var 
markedsført overfor allmennheten gjennom helsides avisannonse. Som svar på 
denne kampanjen, gjennomførte Elkjøp en kampanje for de samme 
produktene, den samme dagen og begrenset til Elkjøps butikk på Ullevål. 
Kampanjen ble gjennomført ved at Elkjøp kopierte opp reklamesedler som de 
delte ut, nettopp til personer som hadde respondert på Humacs annonse, og som 
derfor befant seg ved Humacs forretning. Elkjøp la også igjen sitt materiale 
utenfor Humac, åpenbart for å fange opp potensielle Humac-kunder som måtte 
komme til senere. Elkjøps kampanje var altså ikke en alminnelig priskampanje, 
men gjennomført ved at Elkjøp gikk ”rett på” potensielle kjøpere identifisert 
gjennom Humacs kampanje og markedsføring av denne. På denne måten 
utnyttet Elkjøp Humacs kampanje og ble nettopp en gratispassasjer som 
utnyttet Humacs innsats. Etter Konkurranseutvalgets vurdering er dette en 
form for markedskonkurranse som strider mot god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.  

Konkurranseutvalget tar ikke stilling til hvordan Elkjøps to ansatte konkret oppførte 
seg i køen utenfor Humac. Elkjøp har selv forklart at en av de to stilte seg i køen for å 
foreta det Elkjøp betegner for et ”testkjøp”. Det er naturlig at iallfall noen av de som 
stod i køen eller som kom til etter hvert, kunne tro at han ikke hadde noe forhold til 
Elkjøp. Elkjøp skapte derved risiko for den misforståelse at det som egentlig var Elkjøps 
egen markedsføring av sitt konkurrerende tilbud, kom fra en uavhengig person. Dette er 
i seg selv uheldig, og i den foreliggende situasjon i strid med god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom. 
 
Etter Konkurranseutvalgets vurdering var det også i strid med god forretningsskikk å 
ta Humacs markedsføringsmateriell inn i Elkjøps egne reklamesedler. Det er ikke slik at 
en næringsdrivende står fritt til å kopiere konkurrentens markedsføringsmateriell inn i 
eget, selv om formålet skulle være en måte å vise prissammenligningen på. På Elkjøps 
reklamesedler er Humacs reklame skjøvet i bakgrunnen, og på den ene av dem kommer 
heller ikke Humacs pris frem. Humacs reklame blir behandlet på en litt nedlatende 
måte som forsterker det kritikkverdige i Elkjøps opptreden. 
  
Det forhold at Elkjøps avslag på 30 % på iPods ikke var lagt inn i Elkjøps systemer, 
illustrerer også at Elkjøp ikke gjennomførte kampanjen på en ordentlig måte. 
 
Partene er uenige om hva som var bakgrunnen for det Elkjøp omtaler som ”testkjøp”. 
Elkjøp hevder at bakgrunnen var å kontrollere om Humac hadde tilstrekkelig lager til å 
betjene de som ønsket å benytte seg av kampanjetilbudene. Etter Konkurranseutvalgets 
oppfatning gjør dette iallfall ikke bestillingen mer unnskyldelig. Etter eget utsagn 
gjennomførte Elkjøp bestillinger som de ikke mente å gjennomføre. En bestilling på 4 
PC-er som senere ble avbestilt, var unødvendig i forhold til det motivet som oppgis. 
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Konkurranseutvalget ser det som uakseptabelt og i strid med god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom at Elkjøp uten rimelig foranledning ettergår sin konkurrent 
på denne måten. 
 
Utvalgets enstemmige konklusjon er at Elkjøp har opptrådt i strid med 
markedsføringsloven § 25. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Den 6. september 2010: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve 
Smedal, Cathrine Lødrup, Thea Broch, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Pernille 
Børset og Erik Loe.  
 
Henvisning til testresultater ved markedsføring av varmepumper ble ansett villedende og i strid 
med markedsføringsloven § 26. Resultater fra tester har generelt stor påvirkningskraft i forhold 
til publikums valg av produkt. Konkurranseutvalget understreket at det derfor må vises særlig 
varsomhet, og at den som vil bruke testresultater i forbindelse med markedsføring av sine 
produkter, må være nøye med at testen gir dekning for de konklusjoner som gis. 

 
Klager:   ABK AS  
   Brobekkveien 80 
   0516 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokat Harald Bjelke Wibye 
   Advokatene i Lykkeberg 
   Postboks 429 
   1601 Fredrikstad 
 
Innklaget:  MIBA AS 
   Postboks 107, Bekkelagshøgda 
   1109 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Markedssjef Einar Smidesang 
   MIBA AS 
 
 
Saken gjelder:  
Spørsmål om innklagedes bruk av påstanden ”sparer mest KWT Dine Penger. VG 2010” er i 
strid med markedsføringsloven § 26. 
 
Sakens parter 
Klager, ABK AS, er offisiell importør av Toshiba Varmepumper i Norge. 
  
Innklagede, MIBA AS, er offisiell importør av Mitsubishi Electric Varmepumper i Norge.  
Partene driver følgelig tilsvarende virksomheter i Norge og er konkurrenter. 
 

Sak nr. 07/ 2010 
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Klager, ABK AS, har i det vesentlige anført: 
I sin markedsføring av Mitsubishi Electric Varmepumper anvender Miba AS en logo med 
følgende påstand:  

Sparer mest KWT …  Dine Penger … VG 2010.  

 
Denne logoen anvendes i markedsføringsmateriell både i form av trykt materiell, på visning 
av displayer og i forbindelse med messearrangement. Gjennom dette forledes forbrukerne til å 
tro at Mitsubishi Electric Varmepumpe har vunnet tester i sammenligning med andre 
varmepumper. I testene av varmepumper gjengitt i Dine Penger og VG i 2010, fremkommer 
det klart at IVT’s varmepumpe er testvinner, og at det er den varmepumpen som 
gjennomgående sparer mest kilowatt timer. Innklagedes varmepumpe vinner bare én av seks 
kategorier i testen. Det er kategorien for kaldt klima og stort varmebehov. 
  
Selv om Mibas produkt kommer best ut i én av seks testparametere, rettferdiggjør det ikke en 
så unyansert gjengivelse av testresultatene. Markedsføringen gir inntrykk av at innklagedes 
varmepumpe generelt er testvinner. Det er uriktig og dermed også villedende. Påstanden er 
egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet og i strid med markedsføringsloven § 26.  
Logoen gir også inntrykk av at både Dine Penger og VG har testet produktet og kommet til 
samme resultat. Realiteten er at begge publikasjonene viser til den samme testen som er utført 
av energimyndigheten i Sverige. 
 
Klager viser også til at varmepumper til forbrukere er et forholdsvis nytt produkt i Norge. 
Kunnskapen om produktene er lav. I tillegg er produktene komplekse, og det er store 
variasjoner mellom de enkelte produkter både hva gjelder pris, energibesparelse og ytelse. 
Denne kompleksiteten, sett opp mot den manglende kunnskap hos forbrukerne, gjør at man 
må være ekstra varsom og etterrettelig i sin markedsføring. 
 
Innklagede, MIBA AS, har i det vesentlige anført: 
Det er ikke villedende å vise til testresultater som foreligger. Det er ingen tvil om at 
innklagedes varmepumpe er den som sparer mest kWt i testene som det vises til, uansett 
kategori, nemlig 14 500 kWt. Dette ønsker vi å formidle til markedet, da vi mener dette er en 
av de største fordelene ved denne modellen. Ordlyden i den innklagede logoen henviser altså 
direkte til to spesifikke tester der påstanden ”Sparer mest kWt” dokumenteres. 
Markedsføringen er derfor ikke i strid med markedsføringsloven § 26. 
  
Innklagede mener videre at logoen kun er ment å vekke interesse for produktet. Forbrukeren 
kan på fritt grunnlag deretter sammenligne innklagedes produkt med konkurrentenes, uten at 
denne logoen vil påvirke deres økonomiske beslutning. Ingen forbruker vil ta avgjørelse om 
valg av produkt på bakgrunn av en enkelt logo uten nærmere å sette seg inn i produktets 
egenskaper og innhente tilbud fra potensielle leverandører. Logoen er derfor ikke egnet til å 
påvirke etterspørselen. 
  
Innklagede har etter dialog med klager valgt å tilføye følgende fotnote: 
 ”ved kaldt klima og stort behov”.  
Innklagede mener fotnoten er unødvendig, men har gjort dette for å imøtekomme klager. 
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Klagers påstand om at MIBA forsøker å villede forbrukerne til å tro at VG og Dine Penger 
selv har foretatt testen, er helt uvesentlig. Det må kunne legges til grunn at VG og Dine 
Penger har sine kildehenvisninger på plass, og forbrukerne vil dermed kunne finne de 
originale testdata om de ønsker dette. Det er ikke villedende i markedsføringslovens forstand 
å vise til hvor en kunde kan finne testresultatet beskrevet. 
  
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Markedsføringsloven § 26 oppstiller et forbud mot i næringsvirksomhet å anvende 
uriktige eller villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer. 
Bestemmelsen viderefører det såkalte ”sannhetsprinsippet” fra den tidligere 
markedsføringslov § 2. Bestemmelsen rammer ikke bare de objektivt usanne utsagn. En 
markedsføring må heller ikke utelate relevante opplysninger hvis det fører til at teksten 
blir villedende. 
  
Resultater fra tester har generelt stor påvirkning på publikums valg av produkt. 
Næringslivets Konkurranseutvalg har tidligere lagt til grunn at det må vises særlig 
varsomhet ved anvendelse av tester og lignende. Den som vil bruke testresultater i 
forbindelse med markedsføring av sine produkter, må derfor være nøye med å påse at 
testen gir dekning for det inntrykk som markedsføringen etterlater. 
  
Innklagede anvender en logo i sin markedsføring av varmepumper der det angis ”Sparer 
mest kWt” og en henvisning til ”Dine Penger VG 2010”. Konkurranseutvalget har ikke 
vært i tvil om at dette gir et inntrykk av at Dine Penger og VG, eller i alle fall tester som 
er gjengitt her, har kåret klagers varmepumpe til å være testvinner og til å være den 
varmepumpen som sparer mest energi generelt i forhold til konkurrentene. Utvalget har 
heller ikke vært i tvil om at dette er en villedende gjengivelse av resultatet fra de testene 
som er gjengitt i de nevnte publikasjonene. Der er det en annen varmepumpe som er 
kåret til generell vinner, og innklagedes produkt har kun vunnet én av seks kategorier. 
 
Innklagede har hevdet å ha tilføyd en fotnote etter dialog med klager. Det fremgår ikke 
av det fremlagte materialet at det er gjort. Under en hver omstendighet finner 
Konkurranseutvalget imidlertid at det helhetsinntrykket som skapes vil være det 
samme, og dermed villedende, selv om det tilføyes en fotnote slik som angis. 
 
Det er videre Konkurranseutvalgets syn at logoen er egnet til å påvirke etterspørselen. 
Selv om forbrukerne vil legge vekt også på andre omstendigheter ved valg av produkt, 
vil en markedsføring av denne typen være egnet til å motivere forbrukere i valg av 
hvilken leverandør de kontakter. Dette er første ledd i salgsarbeidet og vil kunne ha 
betydning for hvilket produkt som velges til slutt. Det vises til de generelle 
bemerkninger innledningsvis angående testresultaters påvirkningskraft. Påvirknings-
kraften vil være særlig sterk i forhold til nye, teknisk kompliserte produkter som vi her 
står overfor. Forbrukernes muligheter til å utøve egen kritisk sans vil være begrenset i 
et marked hvor kriterier, referanser og standarder er til dels ukjente. Det påhviler 
derfor aktørene å utøve ekstra aktsomhet i et umodent marked. 
  
 Det blir etter dette Konkurranseutvalgets konklusjon at den innklagede markeds-
føringen er i strid med markedsføringsloven § 26. 
 
Uttalelsen er enstemmig.  
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Den 18. oktober 2010: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, Tina Karp, 
Bjørn Tore Flaatten, Geir Jostein Dyngeseth, Pernille Børset og Erik Loe.  
  
Konkurranseutvalget fant at innklagedes bruk av emballasje for undertøy var i strid med 
markedsføringsloven §§ 30 og 25. Klager hadde utviklet en design for en undertøyserie som 
skilte seg fra de øvrige konkurrentene i markedet. Klager hadde videre opparbeidet en goodwill 
knyttet til emballasjen gjennom en langvarig og omfattende markedsføring. Innklagede hadde 
anvendt en emballasje som hadde alle de sentrale elementene i klagers design og som skapte 
det samme totalinntrykk og forestillingsbilde. Dette kunne bare ha skjedd ved en etterligning. 
Det forelå forvekslingsfare og en urimelig utnyttelse av klagers innsats.  

 
Klager:  Pierre Robert Group AS 
   Postboks 4248 Nydalen 
   0401 Oslo 
      
Prosessfullmektig: Advokat Camilla Vislie  
   Advokatfirmaet Thommessen AS 
   Postboks 1484 Vika 
   0116 Oslo    
 
Innklaget:   Jysk AS 
   Postboks 6659  
   0609 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Bech-Bruun Advokatfirma 
   v/advokat Claus Barrett Christiansen 
   Frue Kirkeplads 4 
   8100 Århus C / Danmark 
 
Saken gjelder:  
Spørsmål om innklagedes emballasje for undertøy er i strid med markedsføringsloven §§ 30 
og 25. 
 
 Sakens parter: 
Klager, Pierre Robert Group AS, (PRG), selger undertøy, sokker og strømpebukser under 
merkene ”La Mote” og ”Pierre Robert” i den nordiske dagligvarehandelen. Pierre Robert 
undertøy ble først lansert vinteren 2006 under navnet Pierre Robert Lingerie (”Lingerie-
serien”). Serien består av fem trusemodeller og en topp og selges i fargene sort og hvitt. PRG 
har opplyst at selskapet ved lanseringen i 2006 gjorde den største mediesatsingen på flere år 
og investerte 12,5 millioner kroner i markedsføring bare dette året, og flere millioner årlig i de 
påfølgende år. Klager har også opplyst at omsetningen av Lingerie-produktene har ligget på 
mellom 42 til over 46 millioner kroner årlig i perioden 2007-2009.  
  
Innklagede, Jysk AS, selger dameundertøy under merket Cilla. Contrast A/S er leverandør av 
undertøy til klagers danske morselskap.  
 
 

Sak nr. 08/ 2010 
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Klager, Pierre Robert Group AS, har i det vesentlige anført: 
Produktemballasjen for Cilla-produktene Hipsters plain og Hipsters er en urimelig etterligning 
av PRGs produktemballasje for Lingerie-serien. Bruken av emballasjen i markedsføring og 
salg av produktene i Norge er derfor i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25. 
  
Det er vide muligheter for variasjon ved utforming av emballasje. De øvrige tilsvarende 
produktene på markedet har alle emballasje som skiller seg klart fra PRGs produktemballasje. 
Noen av de andre konkurrentene har riktignok avbilding av kvinner, men i helt andre 
posisjoner og utsnitt. De skiller seg også fra PRGs Lingerie-serie når det gjelder fargevalg og 
emballasjetype. 
  
Innklagede benyttet også tidligere en helt annen emballasje for Cilla-produktene. Denne skilte 
seg klart fra PRGs produktemballasje. Når Jysk nå har valgt en ny emballasje for Cilla-
produktene som er tilnærmet identisk med PRGs emballasje, både hva gjelder detaljer og 
helhetsinntrykk, må det være en bevisst etterligning og gjort for å utnytte på en urimelig måte 
den goodwill som PRG har opparbeidet for sin serie. 
  
Innklagede har på sin emballasje et bilde av en kvinne som er tatt på samme måte som bildet 
på PRGs emballasje, i samme positur og med de samme delene av kvinnens kropp avbildet, 
både på forsiden og baksiden av emballasjen. Kvinnen holder én arm på tvers over brystet, og 
én arm ned langs siden som på bildet av Tai- og Boxer-emballasjen i Lingerie-serien. 
Kvinnen ser for øvrig lik ut, og bildet er i samme størrelse. Bildene er altså svært like. Eneste 
forskjellen er at innklagedes bilde er speilvendt. De forskjeller som anføres av innklagede er 
for øvrig også minimale og ikke egnet til å skille produktene fra hverandre. 
  
Videre er bakgrunnsfargen lik, og emballasjen er av samme materiale. I tillegg er 
kjennetegnet ”Cilla Lingerie” skrevet i samme sølvgrå farge og i samme skrifttype som 
”Pierre Robert Lingerie” på PRGs emballasje. Kjennetegnet er åpenbart ikke egnet til å skille 
pakningene, tvert i mot er det enda et element som etterligner PRGs produktpakning. 
  
Det foreligger altså en rekke likheter, og disse likheter er egnet til å etterlate det samme 
helhetsinntrykk. Det foreligger følgelig forvekslingsfare mellom de to emballasjene. Ved bruk 
av den aktuelle emballasjen utnytter Jysk på en urimelig måte PRGs innsats i design og 
markedsføring av sitt produkt. Under enhver omstendighet er det i strid med god 
forretningsskikk å importere, markedsføre og selge produktpakninger med en tilnærmet 
identisk design som en konkurrent. 
   
Innklagede, Jysk AS, har i det vesentlige anført: 
Jysk har ikke levert innlegg til Konkurranseutvalget i anledning klagen. I brev av 2. juni 2010 
til klagers prosessfullmektig, har innklagede imidlertid bestridt at det foreligger noen form for 
krenkelser av PRGs rettigheter. Utvalget gjengir derfor hovedpunktene i de anførsler som 
fremkommer i dette brev. 
  
Det anføres at PRGs produktemballasje viser produktet i pakken på en måte som er helt 
vanlig for undertøy. Eneste likhet er for øvrig at innklagede også bruker en kvinnelig modell 
og fokuserer på mellomgulvet for å fremheve produktet, og der modellen av samme grunn for 
øvrig ikke er påkledd og derfor er avbildet i en positur der modellens byste er skjult ved 
håndpositurer. Innklagedes modell er plassert annerledes på pakningen. Dessuten avviker 
skygge, synlighet av hånd, benpositur og beskjæring vesentlig. 
  
Det bemerkes også at varemerket CILLA er plassert helt dominerende på forsiden av 
emballasjen og tydelig på baksiden. Videre er tekst, farger og plassering av grafiske elementer 
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vesentlig forskjellig.  Det foreligger derfor ingen snylting i forhold til klagers emballasje, og 
det foreligger heller ingen forvekslingsfare. 
  
Innklagede viser også til at emballasjen ikke avviker vesentlig fra den emballasje som 
anvendes av andre undertøysprodusenter, og den anvendte modellpositur og beskjæring er 
helt vanlig brukt av reklamefotografer. 
  
Endelig anføres at innklagede ikke har hatt kjennskap til klagers emballasje i forbindelse med 
design av sin emballasje.   
 

 
 

Klagers emballasje for trusene Tai (t.v.) og Boxer (t.h.) 

 
 

 
 

Innklagedes emballasje for trusene hipster (t.v.) og hipsters plain (t.h.) 
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Baksiden av klagers emballasje for trusene Boxer (t.v.) og Tai (t.h.) 

 
 

 

 
 

Baksiden av innklagedes emballasje for trusene hipster (t.v.) og hipsters plain (t.h.) 
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Innklagedes tidligere emballasje 

 
 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Spørsmål om behandling av klagen 
I henhold til vedtektene § 1 første ledd gir Næringslivets Konkurranseutvalg uttalelse i 
tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av bestemmelsene i markedsførings-
loven ”etter klage fra en part”.  Den oppgitte motpart skal gis anledning til å besvare 
klagen, jf. vedtektene § 3 tredje ledd. 
  
Klagen i herværende sak ble sendt innklagede ved selskapets danske advokat. Ved faks 
av 17. august 2010 meddelte advokat Claus Barrett Christiansen at han, etter å ha 
drøftet saken med sin klient, ikke ønsket å komme med innlegg i saken. I e-post av 19. 
august 2010 ble han meddelt at Konkurranseutvalget allikevel ville behandle saken, 
dersom den ble funnet å være tilstrekkelig opplyst. Han ble igjen gitt anledning til å 
kommentere saken, uten at det ble gjort. 
 
Konkurranseutvalget bemerker at klagen først og fremst gjelder en skjønnsmessig 
vurdering og sammenligning av produktemballasjer. Det er i klagen grundig redegjort 
for sakens bakgrunn og faktum. Vedlagt klagen var også et brev fra advokat Claus 
Barrett Christiansen til klagers advokat av 2. juni 2010. I dette brevet fremsettes 
innklagedes innsigelser til det forhold klagen gjelder. Som vedlegg til klagen fulgte, i 
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tillegg til diverse kopier av de involverte parters emballasje, også kopi av andre sentrale 
konkurrenters produktemballasje. Konkurranseutvalget har videre fått fremlagt prøver 
i original av klagers og innklagedes emballasje, samt av innklagedes tidligere 
emballasje. På denne bakgrunn finner Konkurranseutvalget at saken er tilstrekkelig 
opplyst til at den kan behandles. 
 
Spørsmål om overtredelse av markedsføringsloven §§ 30 og 25 
Når det gjelder vurderingen i forhold til markedsføringsloven § 30 og § 25, tar 
Konkurranseutvalget utgangspunkt i at PRG har utviklet en designprofil som brukes i 
forbindelse med markedsføring og salg av selskapets undertøyserie, og at denne markert 
skiller seg fra hva de øvrige konkurrentene på markedet benytter. Denne designprofilen 
er anvendt både på produktemballasje og i annonsering for en serie produkter gjennom 
flere år, og det er nedlagt betydelige markedsføringsressurser i opparbeidelse av en 
markedsmessig goodwill som er knyttet opp til nettopp denne profilen.  
 
Karakteristisk for denne profilen er at det benyttes et utsnitt av en kvinnekropp i en 
bestemt positur og i et bestemt utsnitt. Utsnittet viser kun den nederste del av kvinnens 
ansikt, og bare en del av bena. Kvinnens hår vises ikke. Profilen er gjennomført i 
spesielle fargekombinasjoner og skrifttyper. Videre benyttes betegnelsen ”Lingerie” i 
tillegg til merkenavnet. Når det gjelder pakningene for trusene, har kvinnen ikke annen 
bekledning enn produktet i pakken, og armen eller armene er anvendt for å dekke 
brystene.  
 
Konkurranseutvalget har foretatt en sammenligning spesielt av klagers produkt-
emballasje for produktene Tai og Boxer og innklagedes produktemballasje for Cilla-
produktene Hipsters plain og Hipster. Etter Konkurranseutvalgets syn er disse svært 
like, både i detaljer og i det totalinntrykk som skapes. Med unntak fra selve varemerket, 
har innklagede heller ikke tilført sine pakninger tilleggselementer som er egnet til å 
skape distanse og hindre en forveksling. 
 
Klager er en stor aktør på dette markedet, og produktserien har vært solgt i norsk 
dagligvarehandel i over fire år og har vært bredt markedsført.  Konkurranseutvalget er 
enig med klager i at det derfor er usannsynlig at Jysk ikke har vært kjent med Lingerie-
seriens produktpakninger. Konkurranseutvalget finner det også usannsynlig at Jysk 
skulle kunne ha fremkommet med en så lik emballasjeutforming uten at det foreligger 
en bevisst eller ubevisst etterligning. Det vises i denne sammenheng også til at Jysk 
tidligere benyttet en innpakning som var vesentlig annerledes. 
  
Det er Konkurranseutvalgets oppfatning at Jysk ved bruk av den innklagede 
emballasjen på en urimelig måte utnytter klagers innsats til utvikling av designet og 
markedsføringen av dette. Det er videre Konkurranseutvalgets syn at det foreligger 
forvekslingsfare. Selv om mange av de enkelte elementene i designen ikke er spesielt 
originale, er det skapt et særpreget helhetsinntrykk, og det er opparbeidet en 
kjennetegnseffekt gjennom en langvarig og omfattende markedsføring. Utvalget finner 
ikke at navnet ”Cilla” som anvendes på Jysks pakninger, er tilstrekkelig til å hindre en 
forvekslingsfare når det for øvrig foreligger en så sterk likhet som her. 
 
Produktene selges ikke i samme forretninger. Etter Konkurranseutvalgets syn vil dette 
øke forvekslingsfaren, da forbrukerne dermed ikke vil kunne sammenligne produkt-
pakningene direkte side ved side i kjøpssituasjonen. 
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Det blir etter dette Konkurranseutvalgets konklusjon at produktemballasjen for Cilla-
produktene Hipsters plain og Hipster representerer en overtredelse av markedsførings-
loven § 30. 
  
Det er videre Konkurranseutvalgets konklusjon at innklagedes bruk av den nevnte 
emballasje er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom og dermed 
også en overtredelse av markedsføringsloven § 25. Innklagede har ikke anvendt de 
variasjonsmuligheter som finnes, og det foreligger en urimelig utnyttelse av den goodwill 
konkurrenten har opparbeidet og bekostet. 
  
Uttalelsen er enstemmig. 
  

 
 

 
 
 
 
Den 22.11.2010: Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei,  
Inger Kjersti Dørstad, Synnøve Smedal, Cathrine Lødrup, Geir Jostein Dyngeseth,  
Pernille Børset og Erik Loe. 
 
Det var ikke dekning for innklagedes sammenligning av partenes publiseringsløsninger for 
nettsider. I tillegg var måten sammenligningen var illustrert på, i seg selv i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom. Uttalelser om ansvar for salgsrepresentanter. I strid 
med markedsføringsloven § 25 og § 26. Enstemmig. 
 
Klager:   NSN ASA (tidligere Network Solutions Norway ASA)  
   Østerdalsgaten 1 b 
   0658 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Torkildsen, Tennøe & Co. Advokatfirma AS 
   v/advokat Harald Christiansen 
   v/advokatfullmektig Henrik Moestue Bang 
   Postboks 2884 Solli 
   0230 Oslo 
 
Innklaget:  Idium AS 
   Sommerrogaten 13-15 
   0255 Oslo 
 
Prosessfullmektig: SIMONSEN Advokatfirma DA 
   v/advokat Knut-Erik Jakhelln 
   Postboks 6641 St. Olavs plass 
   0129 Oslo 
 
Saken gjelder 
Spørsmål om brudd på markedsføringsloven §§ 25 og 26, herunder forskrift av 19. desember 
2000 nr. 1653 om sammenlignende reklame. 
 

Sak nr. 09/ 2010 
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Sakens bakgrunn 
Internett er en salgs- og markedsføringskanal som en stor del av Norges befolkning til daglig 
benytter. Saken gjelder spørsmål om brudd på markedsføringsloven ved salg av programvare 
for publisering av nettsider. En publiseringsløsning (Content Management System, CMS) er 
en type programvare som forenkler publisering og presentasjon av innhold på internett. Ved 
hjelp av den aktuelle løsningen kan man blant annet opprette internettsider, artikler og legge 
inn bilder. Mulighetene kan variere ut fra hvilken løsning som velges. CMS er særlig egnet 
for bedrifter som ønsker å administrere internettsidene sine på egen hånd. Stadig flere 
virksomheter ønsker å administrere nettsidene sine selv, og markedet for publiserings-
løsninger antas å ekspandere ytterligere. Partene er enige om at konkurransen i markedet er 
stor.  
 
Sakens parter 
Klager, NSN ASA, er en totalleverandør av internettjenester. Omtrent 50 % av selskapets 
omsetning er knyttet til salg av publiseringsløsninger for nettsider og nettbutikker. Innen dette 
segmentet er partene konkurrenter.  
 
Innklagede, Idium AS, leverer publiseringsløsninger og nettsider til små og store bedrifter. 
Selskapet har fokusert på to hovedprodukter: Idium Portal og Idium Web. Idium Portal er en 
profesjonell løsning hvor det er stor mulighet til skreddersøm og tilpasning, mens Idium Web 
er en løsning som fokuserer mer på enklere løsninger rettet mot småbedrifter. Klagen gjelder 
salgskampanjen for Idium Web.  
 
Klager, NSN ASA, har i det vesentlige anført: 
Klagen gjelder Idiums markedsføring av sin nyutviklede publiseringsløsning vinteren 2010. 
NSN mener det foreligger brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk og 
markedsføringsloven § 26 om villedende forretningsmetoder med tilhørende forskrift om 
sammenlignende reklame.  
 
Idium har for det første systematisk kartlagt NSNs kunder og hvilke nettløsninger disse har 
valgt. På bakgrunn av kartleggingen har Idium tatt kontakt med kundene og tilbudt sin egen 
publiseringsløsning til sterkt reduserte priser. Prisdumpingen og den særskilte 
markedsføringen har kun vært rettet mot NSN for å bli kvitt den nest største aktøren i 
markedet. Idium har i senere salgsfremstøt opptrådt på en svært kritikkverdig måte overfor 
NSN, hvilket har resultert i omdømmetap for NSN. Idiums selgere har bl.a. uttalt at de har 
som målsetning å få NSN konkurs.  
 
For det andre har Idium brutt god forretningsskikk ved direkte nedlatende omtale av NSNs 
publiseringstjenester.  Dette er gjort på telefon og i e-post i forhold til NSNs kunder, og Idium 
har på denne måten forsøkt å stjele kunder på en illojal måte. Omtalen har dessuten vært 
villedende og uriktig, og den har vært egnet til å påvirke etterspørselen.  
 
For det tredje vises det til den ”konkurrentsammenligningen” Idium har publisert på sin 
nettside. Denne sammenligningen er villedende. Det vises til at enkelte av løsningene NSN 
leverer, er annerledes bygget opp og egner seg derfor ikke for sammenligning med Idiums 
tjenester. Flere av opplysningene som angis er også direkte uriktige. Dessuten er Idiums 
tjeneste gitt en særlig gunstig posisjon, ettersom fremstillingen utelukkende fremhever 
utvalgte positive sider ved egne tjenester. Negative eller manglende egenskaper er derimot 
utelukket. Tilsvarende har sammenligningen utelatt sider ved NSNs tjenester som er positive. 
Det må også være rettsstridig å benytte betegnelsen ”best” og ”verst” med tilhørende 
fargekode slik det er gjort i innklagedes sammenligning.  
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Innklagede, Idium AS, har i det vesentlige anført: 
NSN fremsetter i klagen en rekke faktiske påstander om Idiums markedsføring og 
salgsfremstøt som er feilaktige. Det bestrides ikke at Idium i perioden 10. mai til 31. mai 
kjørte en salgskampanje som fokuserte på å sikre seg kunder som brukte NSNs løsning, men 
dette er ikke i seg selv i strid med markedsføringsloven. Idium har i den senere tid opplevd 
stort kundefrafall til NSN, og det var derfor naturlig å starte en salgskampanje rettet mot den 
største konkurrenten. Dette er en helt normal fremgangsmåte, både i den bransjen Idium og 
NSN er i og i andre bransjer. NSN har selv bedrevet lignende kampanjer mot Idiums kunder. 
Det er heller ikke i strid med markedsføringsloven å tilby rabatter og gunstige vilkår i 
forbindelse med kampanjer.  
 
Det er ikke riktig at Idium har tilgang til NSNs kunderegister. Idium har kartlagt markedet 
ved å undersøke potensielle kunders nettsider. På nettsidene fremgår det hvem som er den 
aktuelle kundes leverandør. Det er teknisk enkelt, og ikke i strid med markedsføringsloven, å 
søke opp kunder som har en bestemt leverandør.  
 
Det bestrides videre at Idium har fremsatt utilbørlige uttalelser overfor NSNs kunder. Det er 
NSN som må dokumentere at Idium eventuelt har brutt markedsføringsloven. Slik 
dokumentasjon er ikke fremlagt. De fremlagte e-poster kan ikke etterprøves, og det er grunn 
til å være varsom med å tillegge NSNs kunders uttalelser om hva som er blitt sagt i en 
telefonsamtale bevismessig vekt.  Det fremgår heller ikke i hvilken sammenheng de påståtte 
nedsettende uttalelsene skal være fremkommet.  Det understrekes at Idium har sterkt fokus på 
å fremstå som korrekte og profesjonelle i kontakt med kunder, og selskapet tar alvorlig alle 
påstander om ukorrekt opptreden og følger dette opp.  
 
Når det gjelder de påståtte uttalelsene om at Idiums mål er å slå NSN konkurs, har uttalelsene 
– i den grad de har funnet sted – ikke sådd tvil om NSNs økonomiske soliditet, men må 
utelukkende ses på som et uttrykk for at selgeren har tro på at Idium vil kunne hevde seg i 
konkurransen med NSN, som er en av de største konkurrentene.  
 
Når det gjelder konkurrentsammenligningen, har den vært utarbeidet uavhengig av den 
kampanjen NSN har klaget på. Den er også i svært begrenset grad gjort tilgjengelig for 
allmennheten. Klager fremsetter påstander som er ubegrunnet og lite konkrete, og av den 
grunn vanskelige å imøtegå. NSN har ikke angitt hvilke egenskaper som NSNs løsning har 
som i tilfelle ikke er med som sammenligningskriterium.  
 
Det anføres for øvrig at sammenligningen er korrekt og fullstendig. Den tar for seg de 
kriteriene som etter Idiums erfaring vektlegges når kunder i den aktuelle målgruppen skal ta 
beslutninger om leverandør av publiseringstjenester. Sammenligningene er basert på 
offentlige tilgjengelige opplysninger. Idium har videre lagt til rette for at konkurrenter kan 
varsle dersom de finner feil ved sammenligningen, og sammenligningen er endret basert på 
NSNs tilbakemeldinger der dette har vært mulig. Det kan heller ikke være i strid med 
markedsføringsloven å benytte fargekoder for å angi best og verst. Idium har imidlertid, 
basert på NSNs henvendelse, nå valgt å fjerne angivelsen av ”best” og ”verst” i 
sammenligningen. Likeledes er rødfargen som anga ”verst” blitt fjernet.  Det vises også til at 
det den 12. juli ble presisert at det var Idium som hadde stått for sammenligningen i teksten 
under tabellen, selv om dette tidligere fremgikk klart av sammenhengen.  
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Idium erkjenner i sitt tilsvar at selskapet på et tidspunkt har iverksatt en kampanje 
rettet mot NSNs kunder. Idium begrunner dette med at selskapet selv i tiden før salgs-
kampanjen hadde opplevd et stort kundefrafall til NSN, og at NSN er en av Idiums 
hovedkonkurrenter. Konkurranseutvalget er enig med innklagede i at det ikke i seg selv 
er i strid med markedsføringsloven å kartlegge konkurrentene og innrette 
markedsførings- og salgstiltak mot den man anser som en hovedkonkurrent. Dette må 
imidlertid gjøres på en lojal og korrekt måte, og uten at det gis negative uttalelser om 
konkurrenten.  
 
Når det gjelder den delen av klagen som er bygget på at Idium skal ha fremsatt 
nedsettende og feilaktige påstander om NSN og NSNs tjenester, er partene sterkt uenige 
om hva som faktisk har skjedd. Det er av klager fremlagt en stor mengde bilag som i det 
vesentlige er utskrift av e-poster, samt referater fra telefornsamtaler og møter. 
Innklagede har til dels bestridt den fremlagte dokumentasjon.  
 
Konkurranseutvalget finner grunn til å vise til vedtektene for Næringslivets 
Konkurranseutvalg § 3 fjerde ledd. Denne bestemmelsen presiserer at utvalgets 
vurdering av saken skjer på grunnlag av de skriftlige innlegg ”som bør utformes mest 
mulig presist og kortfattet.”  Begge parter har i sin presentasjon vært svært omfangsrike, 
og derved bidratt til å gjøre saken uoversiktlig.  
 
I henhold til vedtektene § 1 siste ledd kan Konkurranseutvalget 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 markeds-
føringsloven. Utvalget kan også ellers avvise en sak eller deler av den, dersom utvalget 
finner den uegnet for behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg.  
 
Konkurranseutvalget har kommet til at denne delen av saken, i den form den er 
presentert, ikke egner seg for behandling i utvalget. Utvalget har begrenset mulighet til 
å etterprøve faktum der bevisene er omtvistete, og i denne saken er det for mange 
uavklarte spørsmål med hensyn til hva som har skjedd. Utvalget finner imidlertid grunn 
til å presisere at et selskap vil være ansvarlig for det selskapets salgsrepresentanter gjør. 
Det er ikke tilstrekkelig å vise til at selskapet har retningslinjer for lojal konkurranse. 
Det er også selskapets eget ansvar at retningslinjene følges.  
 
Når det gjelder den delen av klagen som gjelder konkurrentsammenligningen, har 
Konkurranseutvalget funnet at denne delen er tilstrekkelig opplyst til at den kan 
behandles. Som tidligere påpekt av utvalget en rekke ganger, stilles det strenge krav til 
sammenlignende reklame. De opplysninger som gis om en konkurrents produkter, må 
være korrekte og uttømmende så langt sammenligningen rekker. Sammenligningen må 
også være objektiv, i den forstand at konkurrentens fortrinn også må tas med. 
Sammenligningen må altså være fullt ut korrekt, relevant og fair.  
 
Innklagede har vist til at selskapet har endret sammenligningen etter hvert som 
konkurrentene har påvist feil. Den som vil benytte seg av en konkurrentsammenligning i 
sin markedsføring, plikter imidlertid på forhånd å forvisse seg om at de opplysninger 
som gis om konkurrentene er korrekte. Det er den som foretar sammenligningen som 
må kunne dokumentere at sammenligningen er korrekt. Det er ikke slik at det skal være 
opp til den som blir utsatt for en sammenligning å påpeke feil og kreve endring.  
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Konkurranseutvalget finner det klart at Idium ikke har hatt tilstrekkelig dekning for 
den sammenligningen som er foretatt. Dette er vist ved Idiums egen erkjennelse og 
selskapets rettelse av sammenligningen etter hvert som konkurrentene har påvist feil. 
Sammenligningen har vært tilgjengelig via Idiums nettsider, og det er ikke avgjørende 
hvor mange treff det har vært på siden. Utvalget finner også at den måten innklagede 
har brukt fargene rødt og grønt på, koblet mot betegnelsene ”best” og ”verst”, klart er i 
strid med markedsføringslovens regler om god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom. Fargebruken har forsterket virkningen av de betegnelser som er brukt, og 
Idium har ikke dokumentert at det er grunnlag for slike karakteristikker. Idium har 
heller ikke dokumentert at sammenligningen er tilstrekkelig fullstendig og fair i forhold 
til konkurrentene. Innklagede har denne dokumentasjonsplikten, og en henvisning til 
egen erfaring er ikke tilstrekkelig som dokumentasjon.  
 
Det er etter dette Konkurranseutvalgets konklusjon at konkurrentsammenligningen er i 
strid med markedsføringsloven §§ 26 og 25, herunder forskrift av 19. desember 2000 nr. 
1653 om sammenlignende reklame.  
 
Uttalelsen er enstemmig. 

 

 
 
 
 
 
Den 18.10. 2010: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, 
Tina Karp, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten og Erik Loe.  
 
Ikke grunnlag for den mistenkeliggjøring som ligger i advarsel til kunder mot å la seg ”lure” av 
konkurrenten mv. Advarsel mot risiko for tap på grunn av forskuddsbetaling mv indikerte at 
konkurrenten ikke var vederheftig. I strid med markedsføringsloven § 25. Bruk av e-post og 
sms ikke i seg i strid med § 25. 

 

 
Klager:  Telinet Energi AS 
   Strandveien 50 
   1366 Lysaker 

Prosessfullmektig: Advokat Martin Rove 
   v/advokatfullmektig Kine Neslein 
   Advokatfirmaet Selmer DA 
   Postboks 1324 Vika 
   0112 Oslo 

Innklagede:   Fjordkraft AS 
   Postboks 3507 Fyllingsdalen  
   5845 Bergen 

Prosessfullmektig: Advokat Johannes Andersen 
   KPMG Law Advokatfirma DA 
   Postboks 7000 Majorstuen 
   0306 Oslo 

Sak nr. 10/ 2010 
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Saken gjelder:  
Spørsmål om innklagedes omtale av klager i ”Viktig melding!” direkte til kunder og på 
hjemmesiden har en form og et innhold som er i strid med markedsføringsloven § 25 og § 26. 
 
De involverte selskaper og sakens bakgrunn 
Klageren, Telinet Energi AS (Telinet) er en mellomstor kraftleverandør i det norske 
markedet.  
 
Innklagede, Fjordkraft AS (Fjordkraft), kjøper og selger strøm til husholdninger, bedrifter og 
kommuner. 
  
Konkurranseutvalget forstår det slik at begge selskaper tilbyr flere avtaler, for eksempel såkalt 
”standard variabel” som er relatert til endringer i markedspris og spotprisavtale, der kunden 
betaler leverandørens innkjøpspris pluss gebyr, derunder et fast månedsgebyr. Betingelsene i 
avtalene varierer mellom leverandørene. 
 
Avtaler om levering av strøm til forbrukere er regulert i Målings- og avregningsforskriften. I 
forskriften legges det til rette for at sluttbrukere på en enkel måte skal kunne bytte 
strømleverandør, og det skal inngås skriftlig kraftleveringskontrakt før melding om 
leveringsstart sendes. Dette er også et område hvor Forbrukerombudet har engasjert seg. 
 
MinStrøm, som er et samarbeid mellom Nettavisen, Bergensavisen, Klikk.no og NA24, 
forvalter strømabonnementer for klienter. MinStrøm forhandler med strømleverandører for å 
oppnå gunstigst mulige betingelser for sine klienter, som så kan inngå strømleveranseavtale 
på de vilkår som MinStrøm har oppnådd. 
 
MinStrøm forhandlet avtale med Telinet om levering av strøm til MinStrøms klienter. 
MinStrøm sendte så oversikt til Telinet over sine klienter, slik at Telinet kunne iverksette 
strømleveranse til disse på de forhandlede vilkår. Telinet har opplyst at MinStrøm orienterte 
sine klienter om overføring av strømabonnementene til Telinet. Telinet oversendte deretter 
måleravlesningskort til kundene, for å avslutte forholdet til Fjordkraft og å igangsette 
strømabonnement hos Telinet. Det ble imidlertid ikke undertegnet individuelle 
strømleveranseavtaler. 
 
Utvalget forstår det slik at Norges Vassdrags- og energidirektorat (”NVE”) har påtalt at 
Telinet ikke har inngått individuelle leveransekontrakter, og at det ikke er noen uenighet om 
at dette var i strid med forskriften. 
  
Forbrukerombudet har uttalt seg kritisk om tjenesten fra MinStrøm, og også påpekt feil fra 
Telinets side.  
 
Telinets spotprisavtale har vært forelagt Markedsrådet, som under dissens kom til at avtalens 
vilkår om ett års bindingstid og med avbestillingsgebyr ved for tidlig oppsigelse av kontrakten 
var urimelig. Det er opplyst at Markedsrådets avgjørelse er brakt inn for domstolene. 
 
Den påklagede markedsføring 
I mai/juni 2010 sendte Fjordkraft Viktig melding! på sms og e-post til kunder som hadde 
forvaltningsavtale med MinStrøm, og som på bakgrunn av avtalen mellom MinStrøm og 
Telinet hadde mottatt måleravlesningskort fra Telinet. 
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Denne kundeinformasjonen ble også lagt ut på Fjordkrafts hjemmeside. 
 
Klagen gjelder spørsmålet om Viktig melding! har en publiseringsform og et innhold som er i 
strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 25, og om 
den er villedende, jf markedsføringsloven § 26, jf også forskriften om sammenlignende 
reklame. 
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Klager, Telinet, har i det vesentlige anført: 
Annonsens overskrift ”Ikke la deg lure av Telinet og MinStrøm!” skaper inntrykk av at 
Telinets virksomhet er useriøs, og at Telinet forsøker å lure forbrukerne. Dette bestyrkes av 
tredje hovedavsnitt i meldingen om at Fjordkraft har meldt virksomhetene MinStrøm og 
Telinet til Forbrukerombudet for ”svært dårlig forretningsskikk”. 
 
Det er ikke riktig at det er benyttet kontaktinformasjon fra tidligere kunderegister, og at 
MinStrøm og Telinet feilaktig ”later som” oppsagte kundeforhold består. Det er bare 
forbrukere som har et aktuelt kundeforhold til MinStrøm som er omfattet av avtalen mellom 
MinStrøm og Telinet. Det er bare disse som kan benytte seg av de avtalevilkår MinStrøm har 
fremforhandlet, og som har mottatt måleravlesningskort fra Telinet. 
 
Kundebrevet gir uriktig inntrykk av at måleravlesningskortet/tilbudet fra Telinet kommer uten 
forvarsel og informasjon til MinStrøms kunder. MinStrøm har underrettet sine kunder om 
overflytting av abonnementene til Telinet, og deretter har kundene mottatt måleravlesnings-
kort, velkomstbrev og abonnementsvilkår fra Telinet. 
 
I annet hovedavsnitt anbefaler Fjordkraft kundene å avslutte forbindelsen med MinStrøm. 
Begrunnelsen er at kundene må betale strømmen på forskudd og at de bare tilbys såkalt 
”standard variabel” strømavtale. 
 
Selv om det bare er MinStrøm som er uttrykkelig nevnt i overskriften og i avsnittene under, 
rammer Fjordkrafts ”råd” også Telinet. Forskuddsbetalingen av strøm skjer til Telinet. 
Henvisningen til at strømleverandøren – det vil si Telinet – kan gå konkurs, skaper tvil om 
Telinets solvens, og har ikke reelt grunnlag. Antydningen om dårlig forbrukervern er egnet til 
å skremme kunder fra Telinet, og at Telinet mister publikums tillit. Dette er usunn og 
uakseptabel konkurranseform i strid med god forretningsskikk, jf markedsføringsloven § 25. 
Utsagnet er også villedende, jf markedsføringsloven § 26. 
 
Rådet fra Fjordkraft om å slutte å bruke MinStrøm og dermed Telinet er også begrunnet med 
at kundene bare tilbys ”standard variabel” strømavtale. Det gis inntrykk av at eksperter og 
myndigheter stiller seg bak Fjordkrafts syn og indirekte støtter Fjordkrafts tilbud. Dette 
bestyrkes av tredje hovedavsnitt om at Fjordkraft har meldt Telinet og MinStrøm til 
Forbrukerombudet. Det er villedende å gi inntrykk av at eksperter og myndigheter stiller seg 
bak Fjordkraft, jf markedsføringsloven § 26, jf også forskriften om sammenlignende reklame 
§ 3 a. Fjordkraft har ved denne henvendelsen til kunder brutt saklighetskravet og 
diskrediteringsforbudet i forskriftens § 3 c og d. 
 
Det er særlig alvorlig at annonsen er sendt på e-post og sms direkte til kunder. Dette er i seg 
selv i strid med markedsføringsloven § 25.  
 
Telinet ber Næringslivets Konkurranseutvalg om å fastslå at annonsen er i strid med 
markedsføringsloven § 25 og § 26, samt å pålegge Fjordkraft å trekke tilbake meldingen og 
formidle en beklagelse på samme måte som meldingen selv ble formidlet. 
 
Innklagede, Fjordkraft, har i det vesentlige anført: 
Fjordkraft er av den oppfatning at deres kunder er søkt overført til Telinet ved hjelp av en 
uakseptabel fremgangsmåte, som bl.a. innebar at: 
 
• kundenes kontraktsforhold med Fjordkraft ble ignorert, på tross av at kundeforholdet 
 var av nyere dato enn fullmakten til MinStrøm 
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• det var betydelig risiko for at kundene ikke ville oppfatte at kundeforholdet ville bli 
 overført til annen leverandør og at kundeforholdet til Fjordkraft ville opphøre, 

• avtalen ville være mindre gunstig for kundene enn den kontrakten de hadde med 
 Fjordkraft. 

Fjordkraft hadde rett til å gjøre sine kunder oppmerksom på dette. Dette er ikke 
markedsføring i vanlig forstand, men ytringer beskyttet av retten til frie ytringer i Grunnloven 
og i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. 
 
Under enhver omstendighet må klagen avvises fordi klagen først og fremst knytter seg til det 
som står under overskriften ”Fjordkraft fraråder deg å bruke MinStrøm”. Uttalelsen her 
sikter uttrykkelig til MinStrøm, og angår ikke Telinet. I alle fall må klagen avvises i den 
utstrekning det gjelder det som står i dette hovedavsnittet.  
 
Fjordkrafts kunder er søkt overført til Telinet på en uakseptabel måte, og Fjordkraft må ha rett 
til å forsvare seg mot dette. Det er ignorert at forbrukerne har inngått avtale om 
strømleveranse med Fjordkraft som er av nyere dato enn fullmakten som ble gitt til 
MinStrøm. Kundeforholdet til Fjordkraft er ikke etablert på grunnlag av fullmakten til 
MinStrøm, men er inngått med Fjordkraft på selvstendig grunnlag i en situasjon hvor 
MinStrøm ikke var i stand til å skaffe kontrakter for sine kunder.  
 
Telinet har opptrådt i strid med reglene for strømleveranseavtaler, og kundene oppfattet ikke 
at de ville bli overført til annen leverandør, og at kundeforholdet til Fjordkraft ville opphøre. 
De oppfattet heller ikke at det produktet de fikk, ville være mindre gunstig enn den kontrakten 
de hadde med Fjordkraft. Fjordkraft har rett til å gjøre sine kunder oppmerksom på disse 
forholdene. Markedsføringslovens restriksjoner med hensyn til hvordan næringsdrivende skal 
opptre overfor hverandre, omfatter ikke den foreliggende situasjon, hvor det kritikkverdige 
først og fremst ligger i måten Fjordkrafts kunder er søkt overført til Telinet på. 
 
Det er ikke fare for at kundene oppfatter at Telinet kun tilbyr såkalt ”standard variabel”, i og 
med at teksten her bare refererer seg til MinStrøm. Uansett er situasjonen at kundene ble 
overført til såkalt ”standard variabel”-kontrakt, og det er belegg for den teksten som ble 
benyttet, selv om Telinet også har andre produkter. 
 
Påstanden fra Telinet om at publikum får ”…indirekte beskjed om at eksperter og 
myndigheter stiller seg bak Fjordkrafts fraråding…” er tendensiøs og ubegrunnet. Det er et 
faktum at forbrukermyndighetene har grepet inn mot avtaler som innebærer forhåndsbetaling 
av strøm, samt at spotavtale/strøm til innkjøpspris blir anbefalt av de fleste eksperter. Det 
vises til uttalelser i Markedsrådets avgjørelse i saken mot Telinet og diverse artikler om 
spotpriskjøp av strøm opp imot ”standard variabel”-kontrakt. 
 
Det er verken direkte eller indirekte sådd tvil om solvens og fremtidig leveringsdyktighet hos 
Telinet. Det er kun foretatt en saklig og korrekt gjengivelse av forbrukermyndighetenes 
faktiske og dokumenterbare uttalelse om den avtalte kontrakttype. 
  
Rapporteringen til Forbrukerombudet om ”svært dårlig forretningsskikk” bidrar til å 
understreke Fjordkrafts negative syn på den fremgangsmåten som er benyttet, og referansen 
til dette gir leseren et korrekt bilde av situasjonen. 
 
I spørsmålet om anvendelse av markedsføringsloven § 25 og § 26 må det for øvrig legges vekt 
både på Telinets forutgående opptreden og på selskapets utsendelse av ”Telinet Energi AS - 
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Viktig melding!” der Telinet selv har gjort seg skyldig i omtrent alle de påståtte overtramp 
som de bruker som grunnlag for klagen på Fjordkraft. 
 
Bruken av e-post og sms er ikke spesielt graverende – tvert imot er det en treffsikker 
kombinasjon, myntet på de av Fjordkrafts kunder som var tidligere Vitel-kunder. 
Hjemmesiden har for øvrig vært svært beskjedent besøkt, og først og fremst fra kunder som 
har mottatt e-post eller sms. 
 
Det foreligger ikke brudd på markedsføringsloven § 25 eller § 26. 
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Spørsmålet om anvendelse av markedsføringlovens regler 
Næringslivets Konkurranseutvalg er ikke enig i at ”Viktig melding!” faller utenfor 
markedsføringslovens virkeområde. Det kan ikke være noen tvil om at ”Viktig melding!” 
omfattes av markedsføringslovens regler. Hensikten er nettopp å demme opp for at 
kunder forlater Fjordkraft. Ved å legge meldingen ut på hjemmesiden, er dette også en 
markedsføring av Fjordkraft, som også retter seg mot Telinet. 
  
Markedsføringsloven inneholder ikke forbud mot at en næringsdrivende informerer 
sine kunder og markedet om generelle forhold eller belyser konkrete markedsforhold, 
selv om det involverer konkurrenten. Markedsføringsloven inneholder imidlertid 
bestemmelser som stiller krav til måten konkurrenter og andre fremstilles på, og at 
markedsføringen generelt gjennomføres på en måte som er fair og ordentlig. 
Anvendelsen av markedsføringslovens regler er ikke i strid med Grunnloven eller Den 
Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. 
  
I nærværende sak er det på det rene at Telinet ikke fulgte de regler som er gitt i 
forbindelse med overføring av strømabonnementer fra Fjordkraft til Telinet. Selv om 
Fjordkraft av den grunn hadde et særlig ønske om å informere kunder og omverdenen, 
gir ikke det grunnlag for å lempe på de generelle regler om krav til saklighet i 
kommunikasjonen. 
  
”Viktig melding!” omtaler uttrykkelig både Telinet og MinStrøm. I overskriften til annet 
hovedavsnitt er det bare MinStrøm som er nevnt, men i teksten under sondres det ikke 
mellom Telinet og MinStrøm, og innholdet retter seg ikke minst mot Telinet. Telinet 
berøres av det som sies i meldingen, og det er da ikke grunnlag for å avvise klagen eller 
deler av den.  
 
Realiteten i saken 
I første del av meldingen benytter Fjordkraft seg av ladede og negative uttrykk som 
”lure” og ”late som”. Partene har forskjellig oppfatning av om kundenes forhold til 
MinStrøm falt bort eller ikke i forbindelse med at Fjordkraft overtok som strøm-
leverandør. Fjordkraft har ikke fremlagt noen dokumentasjon som skulle vise at 
kundene har sagt opp forholdet til MinStrøm eller at det av andre grunner åpenbart må 
være falt bort. Det skal mye til for at det kan være akseptabelt å brukes slike uttrykk 
om konkurrenten. I dette tilfellet er det ikke påvist grunnlag for den mistenkeliggjøring 
og beskyldning om uredelig fremferd som Fjordkraft uttrykker ved å beskylde Telinet 
for å ”lure” kundene og å ”late som” kundeforholdet til MinStrøm består. Disse 
formuleringene er i strid med god forretningskikk næringsdrivende imellom, jf 
markedsføringslovens § 25. 
 
Fjordkraft har heller ikke dokumentert at kundene har grunn til å frykte for at Telinet 
går konkurs, og at det er en reell risiko for at kundene skulle tape penger på grunn av 
konkurs. Formuleringene om forskuddsbetaling og risiko for å tape penger, gjør at 
leserne lett vil trekke negative konklusjoner om vederheftigheten hos Telinet. Også på 
dette punkt er meldingen i strid med markedsføringslovens § 25.  
 
Det er også uheldig at det gis uttrykk for at Telinet kun tilbyr standard variabel 
strømavtaler. Det er uklart for Konkurranseutvalget om den fremforhandlede avtale 
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mellom MinStrøm og Telinet også omfatter andre typer strømavtaler, men det er på det 
rene at Telinet også tilbyr andre avtaler. 
 
Formuleringen om at Fjordkraft har meldt Telinet (og MinStrøm) inn til 
Forbrukerombudet for ”svært dårlig forretningsskikk”, kaster et negativt lys over 
Telinet og forsterker det negative inntrykk som er skapt i avsnittene over. Fjordkraft 
har ikke dokumentert at Telinet har opptrådt på en måte som skulle gi Forbruker-
ombudet grunnlag for å fastslå at de har opptrådt med ”svært dårlig forretningsskikk”. 
Konkurranseutvalget må derfor legge til grunn at det ikke er korrekt. Også denne 
formuleringen er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf 
markedsføringslovens § 25. 
 
Telinet hevder at det er særlig graverende at meldingen er sendt pr e-post og tekst-
melding direkte til Fjordkrafts kunder. Etter Konkurranseutvalgets syn er det 
meldingens form og innhold som er klanderverdig. At den ble sendt direkte til 
Fjordkrafts kunder, er ikke i seg selv klanderverdig. 
 
Telinet har bedt Konkurranseutvalget pålegge Fjordkraft å trekke tilbake meldingen og 
formidle en beklagelse. Utvalgets kompetanse er begrenset til å avgi uttalelse om 
anvendelsen av markedsføringslovens regler. Selv om utvalget ikke har kompetanse til å 
gi pålegg, vil partene i alminnelighet legge utvalgets uttalelse til grunn. 
  
Uttalelsen er enstemmig.  
 

 
 
 
 
 
 
Den 22. november 2010: Kristine Schei, Synnøve Smedal, Cathrine Lødrup,  
Geir Jostein Dyngeseth, Pernille Børset og Erik Loe.  
 
Uttalelser fra næringsdrivende innenfor helsesegmentet om veksthormoner, antibiotika og PCB 
i oppdrettsfisk i strid med markedsføringsloven § 26. En flere år gammel rapport fra en 
amerikansk organisasjon ikke relevant. 

 

Klager:  Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening 
   Postboks 5471 Majorstuen 
   0357 Oslo    

Prosessfullmektig: Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA 
   v/advokat Dag Ove Solsvik 
   Postboks 1298 Vika 
   0111 Oslo 

Innklaget:   Bioenergiser Scandinavia AS 
   v/Tormod Holt 
   Postboks 1870 
   3703 Skien 

Sak nr. 12/ 2010 
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Sakens parter: 
Klager, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), er interesseorganisasjonen for 
norsk sjømatnæring, derunder produsenter av oppdrettslaks. FHLs formål er å ivareta og 
fremme medlemmenes fellesinteresser og sørge for aktiv profilering av næringen. 
 
Innklagede, Bioenergiser Scandinavia AS (Bioenergiser), er et selskap for et totalt 
helsekonsept, som i den forbindelse selger forskjellige typer produkter, derunder kosttilskudd. 
 
Sakens bakgrunn: 
Bioenergiser markedsførte sine produkter blant annet på sin hjemmeside 
www.bioenergiser.no. Under fanen ”produkter” markedsførte de ulike typer kosttilskudd, og 
ga i den forbindelse informasjon om innhold, virkninger m.v. av de ulike produktene. 
Nettsidene inneholdt et generelt punkt om kosttilskudd og ernæring, der ett av spørsmålene 
var: ”trenger vi kosttilskudd?”. Her ble det opprinnelig uttalt: 
 

”Så sant du ikke spiser fisk to ganger i uken (ikke oppdrettsfisk som er full 
av veksthormoner og antibiotika), ti Økologisk dyrket grønnsaker pr. dag, 
litt frukt hver dag, så trenger du kosttilskudd.” 

I brev av 14. juli 2010 krevde FHL at kommentaren om oppdrettsfisk ble fjernet, fordi den var 
i strid med markedsføringsloven § 26, som forbyr villedende markedsføring. Bioenergiser 
endret deretter formuleringen til følgende: 
 

”Så sant du ikke spiser fisk to ganger i uken (helst ikke oppdrettsfisk da 
forskning viser at denne har et mye høyere innhold av den kreftfremkallende 
giften PCB (Easton et al. 2002, FSIA 2002a and 2002b, Axys 2003, and 
Jacob et al. 2002), 10 Økologisk dyrket grønnsaker pr. dag, litt frukt hver 
dag, så trenger du kosttilskudd.” 

FHL mente at også denne formuleringen var i strid med markedsføringsloven § 26 og 
anmodet Bioenergiser om å fjerne utsagnet fra nettsiden. Bioenergiser viste til at 
informasjonen var hentet fra en nettside i USA, og derfor måtte være lovlig å benytte. 
 
Klager, FHL, har i det vesentlige anført: 
Påstanden om at oppdrettsfisk har ”mye høyere innhold av den kreftfremkallende giften PCB” 
er uriktig og villedende. 
  
Prøver av oppdrettslaks samlet inn i 2009 viser lave nivåer av fremmedstoffer i ulike 
oppdrettsarter, og det er dokumentert at det er god sjømattrygghet hos oppdrettsfisk. Nivåene 
av PCB i oppdrettslaks og -ørret er lave, og stort sett sammenlignbare med det som finnes i 
fete fisker som makrell og nordsjøsild. Det vises til pressemelding fra Nasjonalt Institutt for 
ernærings- og sjømatforskning (”NIFES”). 
 
Utsagnet på Bioenergisers nettside kan gi inntrykk både av at oppdrettsfisk er kreftfrem-
kallende og at forbrukeren ikke kan oppnå de samme helsemessige effekter av å spise 
oppdrettsfisk som ved å bruke annen fisk eller kosttilskudd. Dette er en sammenlignende 
reklame, der kravet er at opplysningene som gis om et konkurrerende produkt, må være 
korrekte, uttømmende så langt de rekker og objektive i den forstand at konkurrentens fordeler 
ikke underslåes. Det er intet grunnlag for utsagnet om at oppdrettsfisk har ”mye høyere 
innhold av den kreftfremkallende giften PCB”. 
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Påstanden som fremsettes på Bioenergisers nettside er uriktig, villedende og udokumentert. 
Den er egnet til å påvirke etterspørselen av oppdrettslaks. Annonsen rammes således av 
markedsføringsloven § 26, herunder forskrift om sammenlignende reklame. Bioenergiser må 
dokumentere at påstandene er fullt ut korrekte, relevante og fair, og at det er faktisk grunnlag 
for vurderingene og konklusjonene. 
 
Innklagede, Bioenergiser, har i det vesentlige anført: 
Uttalelsene er basert på dokumentasjon som kommer fra en av verdens største organisasjoner 
innen miljøforskning og kartlegging av miljøgifter i mennesker, Environmental Working 
Group. Dokumentasjonen, som ble publisert juli 2003, viser at oppdrettslaks kjøpt i tre byer i 
USA inneholdt bekymringsfullt mye PCB. Også flere norske organisasjoner går meget hardt 
ut mot oppdrettsnæringen, og dokumentar-reportasjer på TV setter næringen i et særdeles 
dårlig lys. Uttalelsene fører for øvrig ikke til at Bioenergiser selger mer kosttilskudd. Derimot 
er det viktig at folk forsøker å finne sannheten om oppdrettsfisk, og om det i lengden er så bra 
for kroppen, og opplysningene er bidrag til dette. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Bioenergisers uttalelse om oppdrettsfisk er svaret på spørsmålet ”Trenger vi 
kosttilskudd?”. I den forbindelse frarådes leseren å spise oppdrettsfisk, og begrunnelsen 
er at fisken er full av veksthormoner og antibiotika. Det er ingen tvil om at uttalelsen 
kommer som et ledd i markedsføring av kosttilskudd, og at markedsføringslovens regler 
kommer til anvendelse. 
  
Det som i markedsføringsøyemed opplyses om et produkt, må være korrekt. Det vises til 
markedsføringsloven § 26, som forbyr villedende fremstilling i enhver form. Det er den 
som fremsetter en påstand om egne eller andres produkter, som må godtgjøre at det er 
grunnlag for påstanden. Hvis ikke, må det legges til grunn at påstanden er villedende.  
Grunnlaget for påstanden om at oppdrettsfisk er full av veksthormoner og antibiotika, 
alternativt at den har høyt innhold av den kreftfremkallende giften PCB, bygger på en 
undersøkelse som ble gjennomført i USA i 2002. Hvilken kvalitet denne undersøkelsen 
har, og om det er grunnlag for de konklusjoner den trekker, er et spørsmål som 
Konkurranseutvalget ikke behøver å vurdere. Avgjørende for denne saken er at det 
under enhver omstendighet ikke er grunnlag for å overføre konklusjonene til oppdretts-
fisk som selges i Norge, eller for hvordan forholdene er i 2010. Det er for øvrig fremlagt i 
saken dokumentasjon fra norske myndigheter, som viser at oppdrettsfisk som selges i 
Norge, ikke inneholder særlig større mengder kreftfremkallende stoffer enn det som 
finnes i frittlevende fet fisk. 
  
De påklagede uttalelser fra Bioenergiser er i strid med markedsføringsloven § 26. 
 
Uttalelsen er enstemmig.  
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Den 14. desember 2010: Kristine Schei, Ingrid Amundsen, Tina Karp,  
Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Erik Loe og Øystein Bu.  
 
Selv om Diplom-Is’ gjennomgående design for isboks for yoghurt-is består av beskrivende 
elementer, er utformingen original i forhold til det som ellers finnes i markedet. Hennig-Olsens 
design for sin yoghurt-is ble funnet å ligge for nær, i strid med § 25. Dissens. 

 
Klager:  Diplom-Is AS 
   Postboks 23 
   1483 Skytta 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA 
   v/advokat Susanne Schneider 
   v/advokatfullmektig Knut Aastebøl  
   Postboks 1829 Vika 
   0123 Oslo 
 
Innklagede:  Hennig-Olsen Is AS 
   Postboks 432 
   4664 Kristiansand 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Kjær & Co DA 
   v/advokat Gunnar Steen 
   Postboks 153 
   4662 Kristiansand 
 
 
Klagen gjelder:  
Spørsmål om etterligning av design for forpakningen til yoghurt-is, i strid med 
markedsføringsloven §§ 25 og 30. 

Sakens parter 
Klager, Diplom-Is AS (Diplom-Is), og innklagede, Hennig-Olsen Is AS (Hennig-Olsen), er 
hovedkonkurrenter når det gjelder dagligvarehandelens salg av is til forbrukere i Norge. Av 
det samlede salget har de to en samlet markedsandel på ca 90-95 %, avhengig av hvordan 
markedet beregnes, der salget av Diplom-Is produkter ligger 8-10 % over salget av Hennig-
Olsen is. 

Sakens bakgrunn 
I 1997 lanserte Diplom-Is en yoghurt-is under navnet ”Dream”, som ble en stor kommersiell 
suksess. Isen ble solgt i runde, hvite plastbokser med lokk, og med en gjennomgående design 
på emballasjen, men med variasjoner tilpasset smakstype. I 2005 ble det foretatt endringer i 
designen. I 2008 ble yoghurt-isen smaksmessig forbedret, og designen på emballasjen 
vesentlig endret.  I løpet av første salgsår økte omsetningen volummessig med 39 %, og 
salgsverdien steg med 125 %. Emballasjen ble tilkjent Norsk Designråds utmerkelse ”Design 
Effekt” for 2009.  

Sak nr. 13/ 2010 
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Emballasjen til Diplom-Is’ yoghurtis, sett ovenfra 

 
Hennig-Olsen lanserte tidlig på 1980-tallet den første norske yoghurt-isen, som den gang ble 
solgt fra isbarer. Senere har Hennig-Olsen markedsført lett-is i runde begre. Fra 1991 og frem 
til 2002 markedsførte Hennig-Olsen yoghurt-is i runde bokser etter inspirasjon fra USA, og 
fra 1998 markedsført under merket ”Living Lite”. De samme runde, hvite boksene ble 
benyttet, og en gjennomgående design med variasjoner for smakstyper ble benyttet.  
Sommeren 2010 lanserte Hennig-Olsen en ny yoghurt-is i fire smaksvarianter, og under 
navnet ”Please”. 
 

 
 

Emballasjen til Hennig-Olsen yoghurt-is, sett ovenfra 

  
All emballasje for Hennig-Olsen is eksponerer varemerket Hennig-Olsen med figur og 
slagord i et rødt ”seil”. I 2009 mottok Hennig-Olsen utmerkelsen ”Design Effekt” for den 
strategiske design og varemerkebygging. 
  
Diplom-Is mener at Hennig-Olsen har valgt en design for sin emballasje som er for lik 
designen på Diplom-Is’ emballasje for yoghurt-is serien.  
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Please (Hennig-Olsen Is) og Dream (Diplom-Is) sett fra siden 

Klager, Diplom-Is, har i det vesentlige anført:  
Det kan ikke være tvilsomt at Hennig-Olsen har benyttet Dream som inspirasjon og forbilde 
ved utformingen av designen på Please-emballasjen, og at denne er en etterlikning etter 
markedsføringsloven § 30: 
 
- Emballasjens form er identisk 

- Kjennetegnene Dream og Please er plassert på samme sted på boksen og lokket. 

- På begge boksene angis de ulike smakene ved hjelp av bilder av hovedtilsetningen, for 
eksempel biter av karamell, biter av sjokolade og bær/frukt. Disse elementene er 
plassert/utformet på tilsvarende måte og på samme sted på boksen.  

- Emballasjedesignet viser rennende/flytende sjokolade, karamell og så videre, og den 
rennende strålen kommer fra bokstavene.  

- Begge benytter avbildning av en enkelt og halvveis synbar iskremkule som en del av 
designen.  

- Grunnfargen på emballasjen er den samme – nemlig hvit. 

- Please benytter samme fargekombinasjon som Dream, både på skriften og på de 
fotografiske bildene som angir innholdet i produktene. 

- Ordene Dream og Please er av tilnærmet samme lengde og inneholder de samme 
vokaler ”ea” i midten av ordene, som gir en viss fonetisk likhet. Denne likheten 
forsterkes ved at ordene gir samme assosiasjoner ved at de henspeiler på gode følelser, 
at man kan nyte/drømme seg bort.  

De forskjeller som foreligger, er på ingen måte tilstrekkelige til å skape et annet 
helhetsinntrykk, og dermed unngå forvekslingsfare, jf. Rt 2005 s 1560.  
 
Risikoen for forveksling må vurderes på bakgrunn av kundegruppen og kjøpssituasjonen. 
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Man kan ikke – som Hennig-Olsen – først og fremst sammenligne lokkene. I frysedisken vil 
også sidene være godt synlige, bortsett fra når boksen er fylt helt opp. Det er mer og mer 
vanlig at isen oppbevares i isskap, hvor det er selve boksen mer enn lokket som er synlig for 
kundene. 
  
Kundegruppen omfatter alle som foretar eller er med på innkjøp av iskremprodukter i 
dagligvareforretninger, fra små barn til eldre mennesker. Kundegruppen er ikke spesielt 
merkebevisst, men er heller opptatt av produktkategorien, det vil her si kategorien yoghurt-is. 
Produsentenes varemerke utgjør bare en liten og langt fra dominerende del av det totale 
helhetsinntrykket av emballasjens design og vil ikke være avgjørende for spørsmålet om 
forvekselbarhet. Med lav merkevarebevissthet og den posisjon som Dream har opparbeidet i 
markedet, er det lett å tro at Please er nye smaksvarianter av Dream. Særlig gjelder dette 
smaksvarianter hvor det ikke finnes korresponderende alternativer av Dream. 
  
Faren for forveksling er ikke begrenset til utsalgssteder som fører begge produktene, men er 
antagelig større der produktene ikke eksponeres side om side, og ikke minst fordi Dreams 
særpregede uttrykk er godt innarbeidet. I kjøpsøyeblikket velger forbrukerne ofte produkter 
de oppfatter å kjenne igjen på utseendet.  
 
Sammenstilling av de to produktseriene viser at kundegruppen i en kjøpssituasjon vil oppfatte 
produktene som varianter av samme produktserie. Det foreligger forvekslingsfare etter 
markedsføringsloven § 30, ikke bare for produktseriene som sådanne, men også når man 
vurderer produktene enkeltvis.  
 
Det kan ikke være tvilsomt at Hennig-Olsen kjente utformingen av emballasjen for Dream. 
Den gode responsen for den valgte design for Please-serien ved uttesting, kan nettopp skyldes 
at designen spilte på gjenkjennelseseffekt i forhold til Dream-serien. Hennig-Olsens salg og 
markedsføring av produktserien Please i alle sine varianter innebærer en urimelig utnyttelse 
av den innsats og de resultater Diplom-Is har oppnådd for sin produktserie Dream, og er i 
strid med markedsføringsloven § 30.  
 
Under enhver omstendighet er markedsføringen i strid med god forretningsskikk nærings-
drivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.  
 
Diplom-Is påberoper ikke noen form for enerett til selve yoghurt-isen eller til formen på 
emballasjen. Men det gjelder generelt at næringsdrivende har plikt til å holde avstand til 
konkurrenter. Når Hennig-Olsen benytter identisk emballasjetype, har de en særlig plikt til å 
skape avstand gjennom den design de bruker på emballasjen. Variasjonsmulighetene for 
Hennig-Olsen er tilnærmet uendelige, men likevel har selskapet valgt å legge seg så nær opp 
til Dream som mulig. Hennig-Olsen har lagt seg tett opp til Diplom-Is’ designprofil ved bruk 
av så mange lignende elementer og på så mange punkter at det ikke kan være tvil om at 
Hennig-Olsen bevisst spiller på gjenkjennelseseffekten med markedssuksessen Dream. 
Fotostilen var ny for dette produktsegmentet i 2008, og etikettdesignen var betydelig 
forskjellig fra det som da fantes på markedet.  
 
Partene har tilnærmet duopol i det norske iskremmarkedet, og de har derfor en særlig plikt til 
å utvise høy grad av aktsomhet ved utformingen av sine produkter, slik at det ikke oppstår 
fare for at produktene blir forvekslet, og slik at de ikke snylter på hverandres goodwill og 
opparbeidede renommé. 
 
Hennig-Olsen har i dette tilfellet overtrådt grensen for hva som er tillatt innenfor den sunne 
og frie konkurranse, og i strid med markedsføringsloven § 25.  



 

70 
 

 

Innklagede, Hennig-Olsen, har i det vesentlige anført: 
Selv om Dream kom på markedet før Please, var Diplom-Is ikke først med yoghurt-is i 0,8 
liters beger, hvit bunnfarge på yoghurtbegeret, flere smaksvarianter eller avbildning av 
ingrediensene på emballasjen. 
 
Diplom-Is’ emballasje for yoghurt-is benytter et beger som Hennig-Olsen i flere år har 
benyttet for forskjellige produkter, og på tross av at det finnes nærmest uttallige alternative 
typer beger. Diplom-Is’ designmessige layout er i tråd med tradisjonell estetisk utforming på 
den tiden den kom på markedet og består av elementer i tråd med bransjepraksis. De må 
akseptere at konkurrenter utvikler emballasje som benytter de samme alminnelige elementene, 
og som Diplom-Is ikke kan hevde noen enerett til. 
  
Det foreligger ingen etterlikning av Diplom-Is’ forpakning for yoghurt-is. Designet av Please 
er en naturlig videreutvikling av tidligere produkter, og i tråd med Hennig-Olsens design-
program. Hennig-Olsen har benyttet det samme designbyrået i mer enn 30 år. De fleste 
designerne i det designbyrået som Diplom-Is benyttet for Dream-emballasjen, har tidligere 
vært ansatt nettopp i det byrået Hennig-Olsen bruker, og er således vel kjent med Hennig-
Olsens designprogram. Emballasjen er designet ut fra type produkt og hvordan det skal fenge 
i forbrukernes bevissthet, slik Diplom-Is selv gjør. For eksempel bruker Diplom-Is en annen 
design på sin Luksuskrokan enn for øvrige produkter. 
 
Hennig-Olsen har benyttet plastboksen på 0,8 liter i flere produkter i mer enn 20 år. 
Tilsvarende plastboks kan kjøpes fra flere leverandører. Diplom-Is har hatt et utall muligheter 
til å velge annen emballasje, men har valgt å benytte det samme som mange aktører i 
bransjen, herunder Hennig-Olsen. Diplom-Is benytter for øvrig en ny type lokk som er matt, 
grått uten riller, mens Hennig-Olsen bruker perlemorfarget hvitt, høyglanset lokk som har 
riller. Forskjellen her er tydelig og visuelt viktig. Nettopp lokket er sentralt for disse 
produktene, det er dette forbrukerne ser i iskremdiskene. 
  
Designen på emballasjen er forankret i Hennig-Olsens visuelle identitet. Logoen, is-skålen og 
navnet Hennig-Olsen sammen med slagordet ”Kremen av iskrem” er innrammet av et rødt 
banner/seil. Dette er sentralt i Hennig-Olsens identitet, og brukes som kjennetegn i alle 
sammenhenger, også på produktene. Både på boksene, og ikke minst lokkene, er banneret et 
sentralt og markant element som opptar over 25 % av flaten. Produktnavnet er i denne 
strategien et submerke. Diplom-Is har hovedfokus på produktmerket Dream, mens Diplom-Is’ 
logo fremstår som mer anonym. Også på selve boksen er Hennig-Olsens røde banner tydelige 
varemerkeelementer, som bidrar til å skille totalinntrykket av Please fra Dream. Logoen for 
produktnavnet er svært forskjellig. Logoen for Please er formet som rennende sjokolade, 
jordbærsaus osv, som renner direkte ut av bokstaven og over på nedenforliggende iskule. Det 
er brukt skygger og forløpninger for å skape glans og vitalitet i typografien. Fargen på logoen 
er bestemt av hovedsmaken på iskremen, i tråd med det forbrukere opplever som naturlig. 
Dream-logoen er derimot endimensjonal og fri for grafiske effekter. Dream har rennende 
effekt bare på tre av sine seks produkter, og det renner ikke ut av logoen. Produktenes logoer, 
som spiller en hovedrolle, er i seg selv så ulike at det ikke foreligger forvekslingsfare. 
  
Avbildningen av is-kulen har vært benyttet siden mulighetene for fotografisk gjengivelse 
gjorde det mulig. 
  
Iskulene er plassert motsatt av hverandre. På Please står logoen på isen, mens iskremen for 
Dream er avbildet oppe til høyre. Det er naturlig å bruke hvit, som assosieres bl.a. med is, 
som bakgrunnsfarge. Please har likevel en farget ”swirl” som ingrediensene og is-kulen ligger 
på, og som skaper dybde i designen, mens bakgrunnen for Dream er flat hvit.  
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For teksten benyttes farge knyttet til den aktuelle smaksvarianten, i tråd med vanlig 
fargekoding. 
 
Et godt navn bør ikke telle mer enn 5-6 bokstaver. Fonetisk fremstår ordene Please og Dream 
som svært ulike, på tross av at de begge inneholder språklyden ”ea”. Dream har markante 
lyder og lukket munn, mens Please ender fremst i en åpen munn. Også visuelt er navnene 
forskjellige og bidrar til å skille de to konkurrentene tydelig fra hverandre. 
 
Helheten av Please-designen er ikke forvekselbart lik helheten i Dream-designen. Tvert imot 
skiller de to produktseriene seg tydelig fra hverandre ved navn, vesentlig ulike logoer og 
design, og den tydelige merking med Hennig-Olsens gjennomgående designelement for alle 
sine produkter. I tillegg kommer ulik farge på selve lokket.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Diplom-Is valgte for sin yoghurt-is en emballasje som var i alminnelig bruk for iskrem, 
og som Hennig-Olsen i flere år hadde brukt for sin ”lett-is”. Designelementene som 
Diplom-Is benytter, er beskrivende og gjengir en kule av den istypen som boksen 
inneholder og smaksingrediensen. Isnavnet skrives i fargen for den aktuelle smaks-
tilsettingen: mørk brun for yoghurt-is med sjokoladesmak, rød for kirsebær osv. Ikke 
noe av dette er originalt fra Diplom-Is’ side, og alle produsenter kan benytte disse 
elementene for å presentere sine produkter på emballasjen. Spørsmålet i saken er om 
Hennig-Olsen har brukt disse elementene i sin design på en slik måte at det overfor 
Diplom-Is må sies å være innpåslitent og i strid med kravet til god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25. 
  
Ved vurderingen av denne saken har det vært atskillig tvil i Konkurranseutvalget, og 
ved avgjørelsen har utvalget delt seg i et flertall på fem og et mindretall på to.  
 
Flertallet, Karp, Flaatten, Amundsen, Bu og Dyngeseth, mener at Hennig-Olsen har lagt 
sin design opp til designen for Diplom-Is’ yoghurt-is, og på en måte som etter flertallets 
oppfatning er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. 
markedsføringsloven § 25. 
 
Diplom-Is’ gjennomgående design for boksen med youghurt-is består av generiske 
elementer, men har likevel fått en utforming som skiller seg tydelig fra alle eksemplene 
som er fremlagt for Konkurranseutvalget. Dette må få betydning for konkurrenters 
plikt til å holde avstand, og dermed hvor nær de kan legge sin design. 
 
Man kan ved nøye ettersyn se at utformingen og plasseringen av de enkelte elementer 
ikke er identiske. Formspråket er heller ikke sammenfallende. Diplom-Is har et 
ungdommelig og viltert uttrykk, mens Hennig-Olsen har et mer klassisk og voksent 
uttrykk. På tross av forskjellene er likevel helhetsinntrykket, etter flertallets oppfatning, 
påfallende likt. Dette har sammenheng med at bildene i proporsjoner og oppbygning er 
ganske sammenfallende. Når elementene og fargebruken er de samme, blir helhets-
inntrykket svært likt. At lokket på Henning Olsen-isen også inneholder Hennig-Olsen-
buen med logo og slagord, er da ikke avgjørende.  
 
Det blir for øvrig mer og mer vanlig at denne type is tilbys fra fryseskap, hvor boksene 
eksponeres forfra. Det duopol som eksisterer i det norske iskremmarkedet, tilsier også 
at Hennig-Olsen hadde en særlig oppfordring til å velge design som er egnet til 
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tydeligere å skille produktene enn det som er blitt resultatet. 
 
Mindretallet, Loe og Schei, er enige med flertallet i at partenes emballasje har klare 
likheter. Likhetene kan imidlertid, etter mindretallets syn, først og fremst tilskrives at 
partene har benyttet samme standard emballasje, at designen for begge viser isen og 
smakstilsettingen, og at produktnavnet følger fargen for smakstilsettingen. Ikke noe av 
dette er originalt for Diplom-Is og kan heller ikke monopoliseres. Men også mindretallet 
vil understreke at konkurrenter likevel har plikt til ikke å legge seg etter det design-
messige resultatet som Diplom-Is har skapt.  
 
Ved den konkrete vurdering av om Hennig-Olsen kan sies å ha lagt seg etter Diplom-Is’ 
design på en måte som er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, 
har mindretallet lagt vekt på at Diplom-Is og Hennig-Olsen Is har valgt klart forskjellig 
formspråk i sin design, og der de generiske elementene inngår. I tillegg er Hennig-
Olsens fane med logo et fremtredende trekk, særlig på lokket, som er den viktigste 
eksponeringen i forhold til kunder.  
 
Etter mindretallets vurdering har Hennig-Olsen ikke lagt seg etter Diplom-Is på en måte 
som er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. 
markedsføringsloven § 25. 

 
 
 
 
 
Den 14. desember 2010: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Tina Karp, 
Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Erik Loe og Øystein Bu.  
 
Påstanden om at innklagedes reisemagasin var Norges største, ikke dokumentert - verken i 
antall lesere eller i antall abonnenter. I strid med § 26. Enstemmig. 

 
Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik: 
 

U T T A L E L S E 
 

Klager: Vagabond Forlag AS 
  Sagveien 21a 
  0459 OSLO    

Innklaget:  ZINE travel AS 
  Bispegata 16 
  0191 OSLO   

Sakens bakgrunn 
Ifølge partene finnes det i dag fire norske reisemagasiner: Vagabond, ZINE travel, Reis samt 
Reiser og Ferie. 
  
I juni 2010 inngikk ZINE travel AS (ZINE travel) en avtale med American Express om 
distribusjon av magasinet til selskapets ca 10 000 gullkortkunder, som dermed fikk magasinet 
tilsendt. Etter det utvalget forstår, betalte ikke gullkortkundene noe for magasinet. 

Sak nr. 14/ 2010 
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I tilknytning til juniutgaven av ZINE travel sendte selskapet ut en pressemelding der det heter 
at magasinet er ”Norges største reisemagasin” med et ”snittopplag på rundt 20.000”. I 
intervju med reiselivsavisen.no sier de at det trykte opplaget, som en konsekvens av avtalen 
med American Express økte fra 10 000 til det dobbelte, og på forsiden av bladets juninummer 
står det ”Norges største reisemagasin”. Vagabond Forlag AS (Vagabond) mener at ZINE 
travel ikke har grunnlag for disse påstandene. 
 
Av de fire magasinene er Vagabond, Reiser og Ferie og Reis lesertallsmålt av Synovate. I 
tillegg er Vagabond, som eneste reisemagasin, opplagskontrollert gjennom Norsk 
Opplagskontroll. ZINE travel var i juni 2010 verken lesertallsmålt eller opplagskontrollert. 
ZINE travel har fremlagt revisorerklæring av 4. november 2010, som - basert på 
gjennomgang av de avtaler som er inngått i forbindelse med salg av reisemagasinet Zine 
Travel fra og med nr 5/2010 og ut året 2010 - bekrefter at antall betalende abonnementer og 
løssalg er 11.819. 
 
Klager, Vagabond, har i det vesentlige anført: 
”Opplag” er et bransjebegrep som defineres i henhold til internasjonale normer. Nettoopplag 
omfatter distribusjon til betalende abonnenter og løssalg. Det er regler om maksimale 
gratisabonnementer/gratisutdeling til kunder og forretningsforbindelser og maksimum 
prisreduksjon for å telle med i opplaget. ZINE travel har, i det de angir som opplagstall i juni 
2010, regnet med magasiner som American Express’ gullkortkunder mottok, uten å betale for 
det. ZINE travel har for øvrig ikke dokumentert hvilket oppdag bladet hadde, dvs. antall 
betalende mottakere i henhold til alminnelige regler for beregning av opplag. 
 
Antall ”distribuerte” eksemplarer inkluderer alle et tidsskrift distribueres til, uavhengig av om 
mottakeren har betalt for det eller på annen måte gitt uttrykk for at de har ønsket å motta 
magasinet. Antall ”lesere” forutsetter at det foreligger leserundersøkelse som viser hvor 
mange av dem som faktisk leser magasinet. 
  
Et opplag og antall distribuerte eksemplarer er to forskjellige størrelser og kan derfor ikke 
sammenlignes på en måte som gir korrekt bilde av realiteten. Uten leserundersøkelse er det 
ikke grunnlag for å ha noen oppfatning om lesertall. 
  
Det er misvisende når ZINE travel i sin markedsføring har regnet med gratis distribuerte 
eksemplarer til American Express gullkort kunder i sitt ”opplag” og for øvrig heller ikke har 
dokumentert sitt egentlige opplag i henhold til alminnelige regler. ZINE travels 
markedsføringskampanje fra juni 2010 med påstand om at de er Norges største reisemagasin, 
kan ikke begrunnes i en leserundersøkelse fra september. ZINE travel har heller ikke 
dokumentert eller offentliggjort sine lesertall. Det tall de nå oppgir over antall lesere, er det 
samme som for Reiser og Ferier. Ut fra ZINE travels egne opplysninger er det da ikke 
grunnlag for å si at de nå er blitt størst. 
  
Innklagede, ZINE travel, har i det vesentlige anført: 
ZINE travel har valgt å stå utenfor opplagskontrollen, blant annet på grunn av måten opplaget 
beregnes på. På den ene side tillates et høyt antall gratisdistribuerte magasiner, mens 
abonnenter som betaler under 50 % av ordinær abonnementspris ikke teller. ZINE travel har 
tidligere valgt ikke å delta i Synovates lesermålinger, fordi dette har vært for dyrt for et 
nystartet forlag, og fordi det er mangler og ulemper ved selve undersøkelsen. 
  
Synovates måling fra september 2010 viser at det er Reiser og Ferie som er landets største 
magasin i antall lesere, med 107 000 lesere mot Vagabonds 102 000 lesere. Fra juni 2010, da 
Amex-avtalen trådte i kraft, er ZINE travel landets største magasin målt i antall betalende 
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lesere, med 11 819 eksemplarer, slik fremlagt bekreftelse fra revisor viser, mens Vagabond 
har et opplagskontrollert opplag på 10 843 eksemplarer, inkludert gratiseksemplarer. 
  
ZINE travel har grunnlag for påstanden om at de er størst, og har i sin markedsførings-
kampanje holdt seg innenfor gjeldende regler i markedsføringslovens §§ 7 og 26, jf. forskrift 
om sammenlignende reklame. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Når et magasin markedsfører at de er ”Norges største” på sitt område, må dette kunne 
dokumenteres. I motsatt fall må det legges til grunn at det ikke er grunnlag for på-stan-
den, og at den derfor er uriktig og villedende, og i strid med markedsføringsloven § 26. 
 
Utsagnet om at et magasin er ”Norges største”, vil ofte bli oppfattet som at magasinet 
har det største opplaget. Opplag er et internasjonalt bransjebegrep, som har en klar 
definisjon. Begrepet omfatter solgte eksemplarer (abonnement og løssalg), og gratis 
distribuerte eksemplarer eller eksemplarer solgt til rabattert pris kan bare telle med i 
begrenset grad. Opplagstall revisorbekreftes og kontrolleres og bekreftes av Norsk 
Opplagskontroll. 
 
Avhengig av sammenhengen kan påstanden om at et magasin er ”størst” alternativt 
forstås slik at dette magasinet har flest lesere. 
 
Klager har fremlagt lesertall for reisemagasinene, bortsett fra for ZINE travel, som ikke 
har deltatt i uavhengig måling av lesertall. Heller ikke på annen måte har ZINE travel 
godtgjort at de har flest lesere. 
 
ZINE travel har i pressemelding 10. juni 2010 opplyst at magasinet har et snittopplag på 
rundt 20 000. I sitt ”snittopplag” har ZINE travel tatt med gratis utsendelse av bladet til 
ca. 10 000 American Express gullkort-kunder. Ifølge ZINE travel selv, utgjorde disse ca. 
halvparten av den samlede distribusjon. De ca. 10 000 eksemplarene av magasinene som 
er distribuert til ca. 10 000 American Express gullkortkunder, teller imidlertid ikke med 
i opplagsbegrepet, slik det er definert og forstås. 
 
Det følger av ZINE travels markedsføring at de, forut for avtalen med American 
Express, hadde et opplag på omkring 10 000. I forbindelse med klagen har ZINE travel 
fremlagt bekreftelse fra revisor om at opplaget er på 11 817, senere endret til 11 174, 
beregnet på grunnlag av Magasin- og Ukepresseforeningens regler for opplag. Grunnlag 
for revisors beregning er noe uklar, blant annet med hensyn til hvilket tidspunkt den 
refererer seg til, og tallet er ikke bekreftet av Norsk Opplagskontroll. Det er ikke gitt 
noen forklaring på variasjonen mellom de tallene som er oppgitt, og Konkurranse-
utvalget kan ikke legge dem til grunn. 
 
ZINE travel har ikke dokumentert at de har eller har hatt et ”snittopplag” på 20 000. 
ZINE travel har heller ikke dokumentert at magasinet er ”Norges største”, verken ut fra 
opplag eller ut fra lesertall. Markedsføring av ZINE travel som Norges største, og at de 
har et snittopplag på 20 000 er da uriktig og villedende, og i strid med markedsførings-
loven § 26. 
 
Uttalelsen er enstemmig. 
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Den 22. november 2010: Kristine Schei, Synnøve Smedal, Cathrine Lødrup,  
Geir Jostein Dyngeseth, Pernille Børset og Erik Loe.  
 
Selv om en frembringelse består av generiske elementer, kan den individuelle utforming ha 
vern etter markedsføringsloven. Klager benytter en logo basert på typiske ”western”-
elementer, og har markedsført sin identitet gjennom 25 år. Rema 1000 kunne enkelt holdt større 
avstand til klager uten at det måtte gå ut over ”western”-profilen. I strid med 
markedsføringsloven § 25. Dissens 4 – 3. 

 
Klager:  Big Horn Steak House Norge AS 
   Karenslyst Allé 12-14 
   0278 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirma Ræder DA 
   v/advokat Trond Sanfelt 
   v/advokat Trygve M. Gravdahl 
   Postboks 2944 Solli 
   0230 Oslo 
  
Innklaget:  Rema 1000 AS 
   Postboks 6428 Etterstad 
   0605 Oslo 
  
Prosessfullmektig:  Zacco Advokater AS 
   v/advokat Frode André Moen 
   Postboks 2003 Vika 
   0125 Oslo 
 
Klagen gjelder: 
Spørsmål om Remas design/logo for produktlinjen Steak House er en etterlikning av klagers 
profil og kjennetegn i strid med markedsføringsloven § 30 og/eller § 25. 
 
Partene  
Big Horn Steak House Norge AS (Big Horn Steak House) åpnet sin første restaurant i 1985, 
og har nå 29 restauranter i Norge. Selskapet er markedsleder blant biffrestauranter i Norge.  
 
Rema 1000 AS (Rema) er en av Norges største kjeder innenfor dagligvarehandel med 479 
butikker over hele landet.  

Sak nr. 15/ 2010 
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Sakens bakgrunn 
Big Horn Steak House og restaurantene markedsføres under kjennetegnet Big Horn Steak 
House og under figurmerket:  
 

 
 
 
Western temaet er gjennomgående i Big Horn Steak House’s design i forbindelse med 
presentasjon og markedsføring av restauranten, og benyttes for å uttrykke amerikansk 
bifftradisjon. 
 
I august 2010 lanserte Rema en ny produktlinje av kjøttprodukter, kalt Steak House. 
Produktlinjen markedsføres under følgende logo:  
 

 
 
Klager, Big Horn Steak House, har i det vesentlige anført: 
Sammenligning av Big Horn Steak House’s profil og kjennetegn og Remas profil og 
kjennetegn for sin nye produktlinje for kjøttprodukter, viser at Rema har foretatt en 
etterligning av Big Horn Steak House. 
 
Big Horn Steak House hevder ikke å ha enerett til bruk av ”western”-tema eller elementer 
derfra, men på det kommersielle særpreg som selskapet har utviklet og er kjent under 
gjennom 25 år. Rema har trukket frem aktører i USA som benytter ”western”-konsept, og 
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bekrefter på den måten nettopp klagers særpreg, i dag som da virksomheten startet opp. 
Profilen skiller seg klart fra de eksemplene som Rema har trukket frem.  
 
Big Horn Steak House har utviklet et særpreget varemerke over ”western”-temaet, som 
sammenfaller med profilen for øvrig for restaurantkjeden, og som konsistent har blitt 
kommunisert til kunder i markedsføring, på menyer, hjemmesider m.v. Sammenstillingen av 
”Big Horn” og ”Steak House” er i seg selv særpreget originalt, og er i dag ensbetydende med 
gode biffer og kjøttprodukter.  
 
Remas kjennetegn inneholder de samme dominerende elementer som Big Horns kjennetegn – 
det figurative store oksehornet og teksten Steak House. Remas logo uttrykker ”Big Horn” 
gjennom et figurativt element, og dette er ikke egnet til å skille de to nevneverdig. Rema 
bruker ”western”-font og ”western”-tema med jordfager, noe som understreker etterligningen 
og likheten. 
 
Remas bruk av den nye Steak House-logoen og den generelle profilen medfører klar 
forvekslingsfare i forhold til Big Horn Steak House, og gir omsetningskretsen inntrykk av at 
det foreligger en kommersiell forbindelse mellom Big Horn Steak House og Remas 
produkter. Kundekretsene er sammenfallende, og det forhold at de ikke blir eksponert for 
produktene på samme tid og sted, forsterker forvekslingsfaren fordi kundene ikke har begge 
kjennetegnene foran seg samtidig. Derved blir assosiasjon avgjørende. Big Horn Steak House 
har fått henvendelse fra flere kunder som har oppfattet at det foreligger en sammenheng 
mellom Steak House produktene og restaurantkjeden. På denne måten utnytter Rema også 
restaurantkjedens goodwill i markedet på en urimelig måte. 
 
Som en profesjonell aktør innenfor matvarebransjen, har Rema åpenbart hatt kunnskap om 
Big Horn Steak House og kjedens kjennetegn og profil. Det kan ikke være tvil om at det 
foreligger en bevisst etterligning i den hensikt å utnytte den goodwill og markedsinnsats som 
ligger bak Big Horn Steak House’s velkjente profil i strid med markedsføringslovens § 30. 
 
Presentasjon av kjøttprodukter kan gjøres på svært mange måter. Big Horn Steak House har 
investert betydelige beløp og nedlagt store ressurser for å bygge opp sin restaurantkjede med 
en særpreget identitet. Rema kunne enkelt valgt en profil for sin nye kjøttlinje som holder 
klarere avstand til Big Horn Steak House. Særlig bruken av oksehodefiguren, ordene Steak 
House i den valgte fonten samt bruken av ”western” tema, medfører at Rema har lagt seg 
unødvendig nær Big Horn Steak House’s kjennetegn og måten de profilerer seg på i 
markedet, i strid med markedsføringsloven § 25. 
  
Innklagede, Rema 1000 AS, har i det vesentlige anført:  
Big Horn Steak House bygger på den uriktige oppfatning at de har et ”eierskap” til 
”western”-konseptet for biffrestauranter, og derigjennom kan nekte andre aktører å benytte 
”western”-temaet.  
 
Amerikansk westernkultur er et velkjent og populært tema ved promotering av biff- og 
kjøttprodukter, både i form av restauranttjenester og på annen måte. Temaet skaper 
umiddelbare oppfatninger om kvaliteter ved kjøttet som tilbys og gir grobunn også for 
oppfatning om kvantitet – typisk at det som tilbys er stort.  
 
Originalitet og egeninnsats fra klagers side er begrenset, og beskyttelsen etter markedsførings-
loven § 30 er tilsvarende begrenset. Det finnes en lang rekke markedsaktører som bygger på 
”western”-konsepter og bekrefter at Big Horn Steak House i betydelig grad har lagt seg tett 
innpå andre aktører og eksisterende kjennetegn. Bøffelhode, sandkornet bakgrunn og western 
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font, eventuelt tekst i rødt og svart benyttes av aktører som er eldre enn Big Horn Steak 
House. 
 
Det er nærliggende også for Rema å la seg inspirere av amerikansk kultur og historie, særlig 
det ”ville vesten” for promotering av kjøttprodukter. Rema benytter ekspert på grilling, Craig 
Whitson, Oklahoma, i sin kampanje. Hans navn og ansikt står sentralt i Remas kampanje, og 
han har i stor grad bidratt med de mange inspirasjonskilder som ligger til grunn for produkt-
kampanjen. Big Horn Steak House har ikke vært noen inspirasjonskilde for Rema. Det 
foreligger ingen beskyttelsesverdig og original innsats fra Big Horn Steak House’s side som 
gjenfinnes i Remas produktkampanje. 
  
Kampanjen holder for øvrig god avstand fra Big Horn Steak House. Hornene er naturtro 
gjengivelse av hornform til bøfler/okser, og verken de eller hornene på bøffelhodet som Big 
Horn Steak House bruker, kan anses som særegne.  
 
Klagers kjennetegn oppebæres i det vesentlige av benevnelsen ”Big Horn”. Elementer som 
Steak House, avbilding av bøffelhode og innslag fra temaet ”western” og amerikansk kultur 
og matvaner, fremstår som beskrivende. Slike assosiasjonsmessige elementer er nærliggende, 
og for mange attraktive å benytte, ved presentasjon av biffprodukter og lignende. De er ikke 
forbeholdt klager.”Western”-temaet er fritt for alle, og brukes også av en rekke aktører, ikke 
minst i USA. 
  
Som ”western”-kjennetegn er det en rekke ulikheter mellom varemerkene og profilene. Rema 
bruker ”Rema 1000”, røde horn, benevnelsen ”Steak House” og Craig Whitsons navn og 
ansikt. Felleselementet Steak House er rent beskrivende og uten eget vern. Mens Big Horn 
Steak House-merket har en avbilding av et helt bøffelhode, bruker Rema kun to horn som 
minner om en hjelm eller toppen av et dyrehode.  
 
Remas profil inneholder mange andre elementer, samtidig som Big Horn Steak House-merket 
innehar særpregede trekk som ikke gjenfinnes hos Rema. Den likhet som foreligger, først og 
fremst den sandkornede bakgrunnen, er velegnet til å skape assosiasjoner til det ville vesten 
og medfører ikke forvekslingsfare i markedsføringslovens forstand. For øvrig er også partenes 
vareslag forskjellige, noe som understøtter ytterligere at forvekslingsfare ikke foreligger. 
  
Det foreligger ikke særlige omstendigheter som gjør at forholdet likevel rammes av 
markedsføringsloven § 25, kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 
Helhetlig sett er det klar og tilstrekkelig avstand mellom partenes kampanjer/kjennetegn.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Det å la seg inspirere av amerikansk kulturhistorie, og i den forbindelse benytte 
”western”-tema for promotering av produkter, er noe som ikke kan monopoliseres eller 
som kan undergis et særlig eierskap for enkeltaktører eller for bestemte bransjer. 
”Western”-stilen brukes for eksempel for restauranter som spesialiserer seg på biffkjøtt. 
Slike restauranter benevner seg ofte Steak House, stilen er litt røff, bøffelhode eller horn 
kan gjerne inngå i logo, og sandfarget bakgrunn og tekst i rødt og svart benyttes ofte. 
  
Beskyttelsesomfanget for logo eller andre frembringelser vil ha sammenheng med den 
innsats som ligger bak.  Men selv om en logo eller andre frembringelser bygger på 
kjente og generiske elementer, vil den individuelle utforming likevel ha beskyttelse 
gjennom den innsats som innehaveren har tilført ved utforming og markedsføring.  
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Markedsføringsloven § 30 beskytter mot etterligning som medfører forvekslingsfare og 
som urimelig utnytter resultatene av den selvstendige innsats knyttet til utformingen og 
markedsføringen. Markedsføringsloven § 25 krever generelt at næringsdrivende 
opptrer i samsvar med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. En side av 
kravet til god forretningsskikk er at en konkurrent alltid har plikt til å utnytte de 
variasjonsmuligheter som foreligger, og ikke unødvendig legge seg tett opp til andre 
næringsdrivendes kjennetegn eller andre frembringelser. Dette er fremholdt i en rekke 
av utvalgets avgjørelser. 
  
Når det imidlertid gjelder den konkrete vurdering av om Remas logo er i samsvar med 
markedsføringslovens bestemmelser, har Konkurranseutvalget delt seg i et flertall på 4 
og et mindretall på 3.  
 
Vurderingen fra utvalgets flertall, medlemmene Børset, Smedal, Dørstad og Schei, er at 
Rema har opptrådt i strid med markedsføringloven § 25. 
 
Klagers logo benytter elementer som typisk forbindes med “western”-stil, men skiller 
seg likevel tydelig fra den måte andre Steak House, ifølge dokumentasjonen, presenterer 
seg på. Gjennom sin innsats i markedet over 25 år har de styrket sin identitet. 
  
Når man ser på logoene side om side, er det lett å peke på forskjeller. Dette forhindrer 
imidlertid ikke at helhetsinntrykket som skapes hos en alminnelig, ikke særlig 
oppmerksom forbruker, må være avgjørende for vurderingen. Etter flertallets 
oppfatning etterlater logoen et helhetsinntrykk som forbindes nettopp med Big Horn 
Steak House. Rema har valgt å kalle sin nye produktlinje for kjøttvarer for ”Steak 
House”. Betegnelsen Steak House sammen med de store hornene spiller over til Big 
Horn Steak House. Assosiasjonen forsterkes av at logoene i oppsett, fargevalg og 
plassering av elementer er temmelig sammenfallende, og fremtrer som mer like enn det 
man finner i de fremlagte eksemplene. For flertallet synes det klart at forbrukere vil 
forbinde den påklagede logo med klager, noe som heller ikke kan være uventet. Det er 
ikke gitt noen begrunnelse for at det er valgt en logo som er såvidt nærgående i forhold 
til klager, utover at elementene er vanlige for ”western”-stilen. 
  
Logoen for den nye kjøttlinjen inneholder også den kjente Rema 1000-logoen. Flertallet 
mener at dette elementet ikke er tilstrekkelig til å markere uavhengighet i forhold til Big 
Horn Steak House. Det er ikke ukjent at en restaurantvirksomhet samarbeider med 
dagligvarehandelen om salg av produkter og ingredienser. Den alminnelige Rema 1000- 
logoen er plassert øverst over hornene, men er fargemessig tilpasset. Den er sort i stedet 
for blå med hvitt og rødt, og er således mindre tydelig enn ellers, og er ikke avgjørende 
for totalinntrykket. Innkorporeringen av Rema 1000-logoen kan for øvrig oppfattes som 
en co-branding, og nettopp en bekreftelse på at det foreligger en forbindelse mellom Big 
Horn Steak House og Rema. 
 
Det er ikke avgjørende at Remas Steak House logo ofte benyttes med undertekst og bilde 
av Craig Whitson. Blikkfanget er uansett selve logoen, og det er ikke uvanlig med 
forbrukerinformasjon med videre i tekst under.  
 
Det er flertallets syn at Rema kunne presentert sin nye linje for kjøttprodukter på en 
måte som tydeligere skiller seg fra Big Horn Steak House-kjeden uten derved å gi slipp 
på ”western”-stilen. Det ville ivaretatt begge parters interesse, og hindret utvanning av 
det særpreg og den gjenkjennelse som Big Horn Steak House har opparbeidet gjennom 
25 år. Etter flertallets vurdering har Rema, ved sin markedsføring av den nye produkt-
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linjen for kjøtt, brukt en logo som er unødvendig nærgående overfor Big Horn Steak 
House, og i strid med markedsføringslovens § 25.  
 
Et mindretall på tre, Lødrup, Dyngeseth og Loe, anser at Rema ikke har overtrådt 
markedsføringslovens regler. Etter mindretallets oppfatning har Rema laget sin logo 
basert på generiske elementer, grafisk og fargemessig, som ”western”-konseptet bygger 
på, slik også klager har gjort. Begrepet ”Steak House” er generisk og fritt for enhver å 
bruke og fremheve, og uavhengig av at andre også fremhever dette elementet. Fargene 
er typiske for konseptet. Hornene er svært forskjellige fra klagers bøffelhode, og er 
dessuten et element som naturlig inngår i et ”western”-konsept. I tillegg inngår Remas 
velkjente logo tydelig og gjør det ytterligere klart at dette ikke har noe med klager å 
gjøre. Rema har etter mindretallets oppfatning ikke lagt seg etter klager, men skiller seg 
tilstrekkelig fra klagers logo og identitet. 
 
Det er heller ikke andre forhold, for eksempel knyttet til bruken av logoen, som kan gi 
grunnlag for kritikk. Tvert imot brukes logoen i det vesentlige sammen med Craig 
Whitson, noe som skaper ytterligere avstand til klager.  
 
Konklusjonen er, i samsvar med flertallets syn, at Rema har opptrådt i strid med 
markedsføringsloven § 25. 
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Den 14.12. 2010: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Geir Jostein Dyngeseth,  
Bjørn Tore Flaatten, Erik Loe og Øystein Bu.  
 
Betegnelsen ”flytstøp” er beskrivende for visse typer sementbasert støpemasse. Det forelå 
ikke spesielle omstendigheter som gjorde bruken i strid med markedsføringsloven § 25. Deler 
av innklagedes produktinformasjon var en kopiering av klagers produktinformasjon i strid med 
markedsføringsloven § 25. 

 

Klager:  Hey’di AS 
   Tretjerndalsvegen 68 
   2016 Frogner, Sørum 

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Grette DA 
   v/advokat Felix Reimers 
   v/advokatfullmektig Kaia Bugge Fougner 
   Postboks 1397 Vika 
   0114 Oslo   

Innklaget:   Adda Byggkjemi AS 
   Gråterudveien 26 
   3036 Drammen 

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS 
   v/advokat Harald Irgens-Jensen 
   v/advokatfullmektig Stein-Erik Jahr Dahl 
   Postboks 1484 Vika 
   0116 Oslo 
 
Klagen gjelder:  

Spørsmål om overtredelse av markedsføringslovens § 25. 

Sakens parter 
Klager, Hey’di AS, heretter Hey’di, har siden 1968 drevet med utvikling, produksjon og salg 
av ulike byggevareprodukter i Norge og Norden. Selskapets produktsortiment består i dag av 
sementbasert dekorpuss, sparkel- og avrettingsmasser, flislim og fugemasser, 
membransystemer, støpemasser og en rekke spesialprodukter til forskjellige formål innen 
byggevarebransjen. Produktene selges primært gjennom byggevarehandelen, og sluttbrukere 
er både innen ”gjør det selv”-markedet og proffmarkedet. Selskapet har sitt hovedkontor i 
Sørum. 
 
Innklagede, Adda Byggkjemi AS, heretter Adda, startet sin virksomhet i 1962. Selskapet har 
utviklet og produsert en rekke produkter innen byggkjemibransjen. Selskapet oppgir at 90 % 
av omsetningen i dag skriver seg fra egenproduserte og foredlede varer. Selskapet selger og 
produserer bl.a. materiale til legging av fliser og tilsetningsstoffer til betongindustrien.  
Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen. 

Sak nr. 16/ 2010 
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Sakens bakgrunn 
Hey’di har siden 2004 markedsført og solgt et produkt under betegnelsen ”Flytstøp”. 
Produktet er oppgitt å være utviklet som et forenklet alternativ til støpearbeider hvor man 
ellers arbeidet med støpemørtel som er mer arbeidskrevende å legge. Sluttresultatet ved bruk 
av produktet er også oppgitt å bli tettere enn ved bruk av støpemørtel. Produktet anvendes 
primært ved utvendige arbeider på terrasser, garasjegulv m.m., og innvendig til støping i 
våtrom. 
  
I september 2010 ble Hey’di oppmerksom på at Adda også markedsførte og solgte et produkt 
under betegnelsen ”Flytstøp” på sine hjemmesider. Adda har opplyst at Adda Flytstøp ble 
introdusert på markedet 2. mai 2010 og selges nå over hele landet i mindre, frittstående 
flisbutikker og av fliskjeden Megaflis. Adda betegner produktet som en sementbasert 
støpemasse eller tørrbetong, som på grunn av kornstørrelsen hører til kategorien mørtel. 
  
Klager, Hey’di AS, har i det vesentlige anført: 
Hey’di gjør gjeldende at markedsføring og salg av Addas støpemasseprodukt under det 
identiske navnet ”Flytstøp” er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. 
markedsføringsloven § 25. Hey’di er en av de ledende aktører innen byggevarer i Norge og 
har produsert, markedsført og solgt ”Flytstøp” i seks år. Det må derfor kunne legges til grunn 
at Adda har hatt kjennskap til Hey’dis produkt. Adda har bevisst kopiert Hey’dis kjennetegn 
”Flytstøp” for å nyte godt av klagers goodwill i markedet. Dette er illojalt og klanderverdig. 
Næringsdrivende har en selvstendig plikt til å holde avstand til konkurrenter og benytte seg av 
variasjonsmulighetene som er i markedet. Her foreligger det en rekke variasjonsmuligheter, 
og Adda kunne på en enkel måte ha skapt avstand ved å velge et annet navn. I stedet har Adda 
valgt et identisk navn og har derigjennom misbrukt den lojalitetsplikt som foreligger mellom 
konkurrenter. Adda har ikke fremlagt noen dokumentasjon som viser at betegnelsen 
”Flytstøp” er en generisk betegnelse for flytende støpemasse. Tvert i mot viser de fremlagte 
bilagene at ingen andre aktører i bransjen benytter seg av dette kjennetegnet. 
 
I tillegg til å ta i bruk et identisk produktnavn, har Adda også kopiert Hey’dis produkt-
informasjon om produktet ”Flytstøp”. Det er kun ubetydelige forskjeller når det gjelder 
produktbeskrivelsen. Bruksområdene er også tilnærmet kopiert, og deler av bruksanvisningen 
for ”Forarbeid” er identisk. Dette bygger opp under det faktum at Adda har utført en bevisst 
etterlikning, og at det foreligger en ren snylting på det resultat Hey’di har oppnådd i markedet 
gjennom innarbeidelse ved markedsføring og salg. 
  
Det anføres at de to ulike handlingene, kopiering av Hey’dis kjennetegn og kopiering av 
Hey’dis produktinformasjon, utgjør to selvstendige grunnlag for brudd på markedsførings-
loven § 25. Under enhver omstendighet utgjør de to handlingene til sammen brudd på god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25. 
 
Innklagede, Adda Byggkjemi AS, har i det vesentlige anført: 
Det bestrides at Addas bruk av produktnavnet ”Adda Flytstøp”, eller Addas nåværende eller 
tidligere produktbeskrivelse, er i strid med markedsføringsloven § 25, verken isolert sett eller 
vurdert samlet. 
  
Når det gjelder produktnavnet, er det ikke riktig som anført av klager at Adda markedsfører 
sitt produkt under navnet ”Flytstøp”.  Det relevante produktnavnet er ”Adda Flytstøp”. 
”Flytstøp” er deskriptivt og benyttes i tråd med den alminnelige måten å navngi produkter på 
innen byggkjemibransjen, altså som en angivelse av hvilken type støpemasse det dreier seg 



 

83 
 

 

om.  Ordet ”flytstøp” er for øvrig gitt en mindre fremtredende plass, og det er produsent-
navnet ”Adda” som er det særegne elementet i produktnavnet. 
 
Innklagede viser også til at det her ikke foreligger noen forvekslingsfare, og det skal vises 
varsomhet med å anvende generalbestemmelsen i markedsføringsloven § 25 når 
spesialbestemmelsen i markedsføringsloven § 30 ikke kommer til anvendelse. 
  
Når det gjelder produktbeskrivelsen, gir klager også et skjevt bilde av faktum når det hevdes 
at Adda har benyttet ”en tilnærmet blåkopi av Hey’dis produktbeskrivelse”. I sin helhet skiller 
Addas produktbeskrivelse seg klart fra klagers. Det er kun to små avsnitt som ligner 
hverandre. Det er ikke nok til at terskelen for god forretningskikk er overskredet. Det må 
foretas en bred helhetsvurdering, og klager kan ikke velge å plukke ut ett element av et navn 
og en uvesentlig del av produktbeskrivelsen og isolere vurderingen til dette. 
  
Det vises også til at produktbeskrivelsen for ”Adda Flytstøp” ble endret så snart Hey’di gjorde 
Adda oppmerksom på likheten. Det praktisk viktige spørsmålet som gjenstår i denne saken er 
derfor hvorvidt Adda lovlig kan benytte produktnavnet ”Adda Flytstøp” om sin flytende 
støpemasse.  
 
 

 Klagers produktemballasje  Innklagedes produktemballasje 
 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Første spørsmål for Konkurranseutvalget er om Addas bruk av ordet ”Flytstøp” er i 
strid med god forretningsskikk på bakgrunn av Hey’dis tidligere bruk av samme ord i 
forbindelse med tilsvarende produkt. Klager har anført at selv om det legges til grunn at 
ordene ”flyt” og ”støp” hver for seg er beskrivende, innebærer det ikke at 
kombinasjonen ”Flytstøp” mangler vern. Produktet det gjelder, er en sementbasert 
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støpemasse som er tilsatt flytemiddel for å øke flyteevnen og derved gjøre massen lettere 
å arbeide med. 
 
Konkurranseutvalget finner det klart at ordene ”flyt” og ”støp” er beskrivende og må 
følgelig i utgangspunktet kunne brukes av alle i denne bransjen. Utvalget ser det også 
slik at meningsinnholdet blir det samme, selv om ordene trekkes sammen til ett ord. 
Ordet ”flytstøp” beskriver en støpemasse med flytegenskaper. Det vises til klagers 
emballasje. På siden av posen angis ”Flytstøp” i ett ord, og på forsiden angis ”Flyt Støp” 
i to ord. Klager bruker altså selv ordene både sammentrukket og i to ord. Videre 
beskrives produktet som ”utflytende støpemasse” på klagers pose.  
 
Det vises også til at Adda har anvendt lignende sammenstillinger av ord for å betegne 
egenskapene til et produkt mange år før klager. I 1987 markedsførte selskapet et 
flytbetongprodukt som ”Flytbetong”. I 1989 introduserte Adda et verktøy for å legge ut 
flytbetong kalt ”JM Flyt Avretter”. Det legges til grunn at ”flytbetong” i dag benyttets 
som et generisk begrep i bransjen.  
 
Det er Konkurranseutvalgets oppfatning at ”flytstøp”, slik ordet er brukt både av 
klager og innklagede, på samme måte er beskrivende for produktet. Utvalget finner ikke 
at klager har skapt et eget originalt ord som selskapet derigjennom har skaffet seg en 
enerett til. Det bemerkes at det ikke er anført at det foreligger noen registrering eller 
innarbeidelse av ordet.  
 
Konkurranseutvalget finner heller ikke at det er spesielle omstendigheter ved Addas 
bruk av betegnelsen ”flytstøp” som skulle føre til at bruken er i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom. Utseende på posene er helt forskjellig. Det 
gjelder både design, farger, typografi, layout. Størrelsen på posene er også forskjellig, og 
innklagede fremhever tydelig sitt firma og varemerke ”Adda” på emballasjen og i 
forbindelse med markedsføringen. 
 
Når det dernest gjelder produktinformasjonen, har innklagede erkjent at to avsnitt 
under overskriftene ”Adda Flytstøp Støp/mørtel” og ”Bruksområder” er tilnærmet 
identiske med avsnittene i klagers produktinformasjon under overskriftene 
”Beskrivelse” og ”Bruksområde”. De nevnte avsnittene er så pass store og detaljerte at 
det må være utelukket at man står overfor parallelle frembringelser. 
Konkurranseutvalget er derfor ikke i tvil om at innklagede har foretatt en ren avskrift 
eller kopiering av deler av klagers produktinformasjon.   
 
Innholdet i en produktinformasjon vil nødvendigvis måtte ha tilnærmet likt innhold så 
lenge produktene tilsvarer hverandre og har samme bruksområde. Hey’di har ingen 
enerett til produktet og kan derfor heller ikke ha noen beskyttelse mot at det gis en 
tilsvarende produktinformasjon om et konkurrerende produkt. Det forutsettes 
imidlertid at produktinformasjonen er utformet på selvstendig grunnlag og ikke 
nærmest er slavisk kopiert. Selv om bruksområdene er sammenfallende for de to 
produktene, vil det være alternative måter å formulere dette på. Innklagede har her 
utnyttet den innsatsen klager har gjort på en utilbørlig måte. Konkurranseutvalget 
finner at dette er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom og dermed i 
strid med markedsføringsloven § 25. 
 
Adda Byggkjemi har, etter at saken ble brakt inn for Næringslivets Konkurranseutvalg, 
fjernet de nevnte avsnittene. Etter utvalgets syn er det da ikke lenger grunnlag for å 
finne Addas markedsføring i strid med markedsføringsloven.  
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Utvalget finner heller ikke at det foreligger overtredelse av markedsføringsloven § 25, 
dersom det foretas en samlet vurdering av bruk av betegnelsen ”Flytstøp” og produkt-
beskrivelsen etter at de kopierte avsnittene er fjernet.  
 
Uttalelsen er enstemmig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 31. januar 2011: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, 
Cathrine Lødrup, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten og Øystein Bu.  
 
Utvalget fant at innklagedes markedsføring av varmepumper inneholdt flere villedende og 
uriktige utsagn som var egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet og som følgelig var i 
strid med markedsføringsloven § 26. 

 
 
Klager:   ABK AS  
   Postboks 64 Vollebekk 
   0516 Oslo 
 
Innklaget:  MIBA AS 
   Postboks 107, Bekkelagshøgda 
   1109 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokat Morten Kokkim  
   Advokatfirmaet Mageli ANS 
   Postboks 88  
   2001 Lillestrøm 
 
Saken gjelder:  
Spørsmål om markedsføringen av varmepumper er villedende og dermed i strid med 
markedsføringsloven § 26. 
 
Sakens parter 
Klager, ABK AS, er offisiell importør av Toshiba Varmepumper i Norge. 
  
Innklagede, MIBA AS, er offisiell importør av Mitsubishi Electric Varmepumper i Norge. 
  
Partene driver følgelig tilsvarende virksomheter i Norge og er konkurrenter.  
 
 
 

Sak nr. 17/ 2010 
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Klager, ABK AS, har i det vesentlige anført: 
Miba villeder forbrukere med løfter om like mye innevarme, uansett om det er -15 eller +7 °C  
ute. 
  
Miba gir følgende varmegaranti i sin markedsføring: 
  

På toppmodellen FD-Heat Kirigamine garanterer vi også at den leverer like mange kW 
ved -15 som ved +7 grader nominelt. Dette er unikt for Mitsubishi Electric. 
  

Ved å sammenligne nominell varmeeffekt med +7 °C med maksimal varmeeffekt ved -15 °C, 
gir Miba inntrykk av at deres varmepumpe opprettholder kapasiteten uavhengig av 
utetemperaturen. Dette stemmer ikke med fakta og er derfor en uriktig fremstilling av 
varmepumpens ytelseskarakteristikk. 
  
Sammenhengen Miba viser til, strider med naturgitte forutsetninger for produksjon av varme 
ved hjelp av luft/luft varmepumper. Markedsføring på denne måten er derfor sterkt villedende 
og skadelig for så vel forbruker som bransjen for øvrig. 
 
Miba forleder også forbrukeren til å tro at Mitsubishis produkter er de eneste som virker ved 
kalde temperaturer. Følgende angis i markedsføringsmateriellet: 
 

De fleste varmepumper er produsert for Sør-Europa, der de største volumene leveres. 
Mitsubishi Electric produserer egne varmepumper for Norden, som garanterer drift så 
langt ned som -25 grader på de beste modellene. 
 

Det vises også til grafen som brukes i markedsføringen av Mitsubishi Kirigamine. I teksten i 
grafen skaper importøren et inntrykk av at Mitsubishi Kirigamine varmepumper er de eneste 
som fungerer i under -20 °C. Dette inntrykket skapes både gjennom påstander i tekst, og 
gjennom illustrasjon ved at grafen stopper ved -20 °C. Det gis ingen opplysninger om hvilke 
varmepumper som er standard, dvs. om dette er standard Mitsubishi teknologi eller om det er 
konkurrentenes. Benevnelsen ”standard” vil derfor av kunden kunne bli tolket som 
bransjenormen, det vil si et snitt av sammenlignbare produkter. Kirigamine blir dermed 
fremstilt som fullstendig overlegen konkurrentenes modeller i så godt som hele fyrings-
sesongen hvor temperaturene er +7 °C og lavere. Det er også viktig å presisere at ”Standard” 
varmepumpe slik den illustreres her, representerer en gammel teknologi som ikke lenger 
selges i Norge av betydelige markedsaktører. Dette er villedende markedsføring. Toppytelses 
varmepumper fra de største produsentene som selges på det norske markedet, fungerer som 
varmekilde også under -20 °C. 
  
Mibas markedsføring og feilaktige løfter skader bransjen og villeder forbrukere. Med over 
500 000 varmepumper installert i de norske hjem, hviler det et stort ansvar på forhandlere for 
god og riktig informasjon til kundene som kjøper varmepumper for å spare miljø og penger.  
Klager viser også til at innklagede fortsetter å bruke markedsføringsmateriell som er funnet 
villedende av Næringslivets Konkurranseutvalg tidligere, jf. sak 07/2010. 
 
Innklagede, MIBA AS, har i det vesentlige anført: 
Det bestrides at Miba benytter uriktig eller på annen måte villedende fremstilling som er egnet 
til å påvirke etterspørselen. 
  
Det er feil når ABK anfører at Mibas toppmodell ikke leverer like mange kW ved -15 °C som 
ved +7 °C nominelt. Miba sier ingenting om boligens ”innevarme”. Det Mibas varmepumper 
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gjør, er å tilføre varmekapasitet målt i kW. Hvor varmt det blir i huset, kommer selvfølgelig 
an på mange andre forhold. 
  
Det er riktig at de fleste varmepumper gir mindre varme, jo kaldere det er ute. Det gjelder 
spesielt produsentenes standardprodukter beregnet på markedene med et annet klima enn i 
Skandinavia. Mibas toppmodell FD-Heat Kirigamine kan imidlertid tilføre like mye varme 
når det er -15 °C ute som den gjennomsnittlige effekt ved +7 °C ute og +20 °C inne. Dette er 
dokumentert ved tester utført av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). 
  
Grafen ABK viser til, fremstiller forskjellen mellom varmekapasiteten til toppmodellen 
Mitsubishi Electric FD-Heat Kirigamine og Mitsubishi Electric standardmodeller – GE-Heat. 
Den blå streken illustrerer selvfølgelig ikke alle de andre leverandørenes produkter. Det er 
ingen forbrukere som forstår det slik. Klager kan heller ikke selv ha oppfattet det slik, siden 
dette ikke ble tatt med forrige gang ABK klagde Miba inn for NKU, jf. sak nr. 07/2010. 
 
Det er ikke riktig at grafen Miba benytter gir gale eller villedende opplysninger. Den 
manglende angivelse av kW i den vertikale aksen i grafen er ikke villedende, da grafen viser 
forholdet mellom standardmodellene og toppmodellene uansett størrelse. Det er ikke riktig 
som det anføres at standardmodellen ikke lenger selges i Norge. Standardmodeller selges også 
av klager selv. Det fremgår også tydelig av grafen at den kun er ment å fremstille varme-
pumpens varmekapasitet, dvs. tilførsel av varme, samt at kunden får en garanti med på kjøpet. 
Det er viktig for kunden å få opplysninger om varmepumpens varmekapasitet, og 
opplysningene som gis om dette, er dokumentert. 
  
Det fremgår videre at FD-Heat Kirigamine er den eneste varmepumpen på markedet som 
garanterer drift i denne temperatursonen. I alle fall da denne brosjyren ble utferdiget, var 
Mibas produkter de eneste varmepumpene med denne garantien. Klager kan ikke stille en 
garanti i denne temperatursonen (-20 °C til -25 °C). Det er ikke uriktig eller av annen grunn 
villedende fremstilling å informere eventuelle kunder om at de ved å kjøpe dette produktet får 
en garanti som for eksempel ABK ikke gir. For øvrig nevnes at Miba gir den samme 
informasjonen i andre europeiske land, uten at konkurrentene av den grunn har ment at dette 
er lovstridig. 
  
ABK gir dessuten selv feil informasjon og data om egne produkter, og klager burde derfor 
bruke mer energi på å få egne fremstillinger i samsvar med realitetene enn å lete etter feil hos 
konkurrenter. 
 
Når det gjelder oppfølgningen av NKUs avgjørelse i sak nr. 07/2010, bemerkes at Miba, 
samme dag som avgjørelsen ble mottatt, sendte informasjon til forhandlerne om utvalgets 
konklusjon og informerte om at kommende markedsføringsmateriell skulle hensynta utvalgets 
konklusjon, og at kundene måtte informeres slik at det ikke oppsto misforståelser om 
produktet. De annonser som klager har fremlagt nå, er ikke utarbeidet av Miba.  
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Hentet fra Mibas brosjyre Varmepumper 2010/2011 

 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Spørsmålet for Konkurranseutvalget er om Mibas markedsføring av varmepumper 
oppfyller sannhetskravet i markedsføringsloven § 26, eller om markedsføringen 
etterlater et villedende inntrykk som er egnet til å påvirke etterspørselen. 
  
Konkurranseutvalget har også tidligere vurdert Mibas markedsføring av varmepumper. 
Det vises til sak nr. 07/2010 der utvalget konkluderte med at Mibas bruk av logo med 
henvisning til en test, gjengitt i Dine Penger og VG, var villedende. 
  
Miba har i tilsvaret i herværende sak gitt uttrykk for at selskapet har til hensikt å rette 
seg etter Konkurranseutvalgets konklusjon. Ut fra de fremlagte brosjyrer kan det være 
tvil om det har skjedd. Brosjyren er endret på forsiden ved at det nå angis at den gjelder 
for 2010/2011, mens det tidligere bare var angitt 2010. Videre er slagordet ”Tøffingen 
blant varmepumper” tilført. Logoen med henvisningen til Dine Penger og VG, som 
Næringslivets Konkurranseutvalg enstemmig konkluderte med var i strid med 
markedsføringsloven § 26, er derimot ikke fjernet eller endret i det fremlagte materialet. 
Heller ikke henvisning til testen i brosjyrens tekst er endret eller fjernet. 
  
Næringslivets Konkurranseutvalg bemerker at selskapet har en selvstendig plikt til å 
påse at markedsføringslovens regler følges. Det innebærer at markedsføringsmateriell 
som er i strid med loven må tilbakekalles og makuleres umiddelbart. Det vil ikke være 
tilstrekkelig å oppfordre selgere til å gi muntlige korreksjoner. Mange brosjyrer vil nå 
forbrukere uten at de går i en dialog med en selger. Selskapet har også et ansvar i 
forhold til samarbeidsparter som har mottatt ulovlig materiell for distribusjon. For 
øvrig vises til utvalgets tidligere uttalelse vedrørende denne del av markedsføringen. 
 
Herværende klage gjelder ytterligere to forhold fra Mibas markedsføringsmateriell. 
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Konkurranseutvalget vurderer først følgende utsagn: 
  

På toppmodellen FD-Heat Kirigamine garanterer vi også at den leverer like mange 
kW ved -15 som ved +7 grader nominelt. Dette er unikt for Mitsubishi Electric. 
  

Klager har anført at Miba med dette utsagnet gir inntrykk av at deres varmepumpe 
opprettholder kapasiteten, uavhengig av temperaturen ute, og at det er faktisk galt. 
  
Konkurranseutvalget er også av den oppfatning at dette er den mest nærliggende 
tolkningen av utsagnet.  Tilføyelsen ”nominelt” vil ikke gi mening for den alminnelige 
forbruker, og han eller hun vil lese setningen som om ”nominelt” ikke står der. 
  
Ut fra den fremlagte dokumentasjon synes det klart at ved en gitt kompressoreffekt 
avtar avgitt varme for alle pumper ved synkende temperatur ute. Det gjelder også for 
Mibas pumper. Dersom varmepumpen skal avgi like mange kW ved -15 °C som ved  
+7 °C ute, vil det bare skje dersom pumpen skrus opp til en høyere effekt. Dette fremgår 
også av den dokumentasjonen innklagede selv viser til fra Sveriges Teknisk 
Forskningsinstitut. Det fremgår her at Mibas pumpe leverer 6,4 kW ved 100 % 
kompressoreffekt ved en utetemperatur på +7 °C, mot 3,2 kW ved en tilsvarende 
kompressoreffekt ved en utetemperatur på -15 °C. Utsagnet, tolket slik det er naturlig å 
lese det, er dermed uriktig. 
  
Det har ved salg av varmepumper vært mye fokus på hvordan pumpene virker ved 
kalde utetemperaturer. Miba fokuserer også selv nettopp på dette. Konkurranseutvalget 
finner derfor at det uriktige utsagnet er egnet til å påvirke etterspørselen og er følgelig i 
strid med markedsføringsloven § 26. Partene er konkurrenter, og dette forhold berører 
derfor klagers næringsinteresser. At forholdet også har en side til forbrukerinteresser, 
gjør ikke at forholdet faller utenfor det utvalget skal behandle. 
 
Klagen gjelder dernest Mibas utsagn om at deres toppmodell er den eneste varme-
pumpen på markedet som garanterer drift i temperatursonen -20 °C til – 25 °C. 
Utsagnet er ledsaget av en grafisk fremstilling der toppmodellen sammenlignes med 
”standard”.  Miba har vist til at det ikke sies at deres pumpe er den eneste som virker i 
dette temperatursjiktet, men at det er den eneste pumpen der det garanteres at den 
virker. 
  
Konkurranseutvalget bemerker at utsagnet gjengis i forskjellig ordlyd flere steder i 
markedsføringsmateriellet. Ett sted angis at Mibas toppmodell har en ”fabrikkgarantert 
drift” ned til -25 °C. Dette utsagnet kan oppfattes til kun å omtale en garanti, uten å si 
noe om hvordan andre pumper virker. Det er imidlertid også utsagn som gir inntrykk 
av at Mibas produkt er det eneste som virker ved kalde temperaturer. Det vises til 
følgende som angis i forbindelse med den grafiske fremstillingen: 
 

”Endelig en varmepumpe som virkelig leverer ved kalde utetemperaturer”. 
 
Inntrykket forsterkes av grafen der den blå kurven som viser ”standard” stopper helt 
opp ved -20 °C, mens den røde som illustrerer Mibas toppmodell fortsetter. Hvis 
meningen hadde vært bare å henspeile på garantien, hadde det vært naturlig å la også 
den blå kurven fortsette og markere garantien med sirkelen. 
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Det er heller ikke fremlagt noen dokumentasjon på at forholdet mellom den blå og den 
røde kurven, når det gjelder temperaturer mellom +7 °C og -20 °C, er riktig. Det vises 
til det som er sagt over. Den svenske testen som er fremlagt, tilsier ikke at den røde 
kurven skal være rett frem til -15 °C. 
  
Konkurranseutvalget er også enig med klager i at sammenligningen med ”standard” er 
villedende. Teksten og sammenhengen for øvrig støtter ikke innklagedes anførsel om at 
sammenligningen skjer med innklagedes egne standardprodukter. Det vises her spesielt 
til teksten ved siden av kurven der det vises til at FD-Heat Kirigamine er den eneste 
varmepumpen på markedet som garanterer drift i denne temperaturen. Her gjøres det 
altså en henvisning til markedet generelt, og det er ”varmepumpen” som ”garanterer” 
drift, altså ikke fabrikken.  
 
Etter en konkret helhetsvurdering der det er tatt utgangspunkt i den grafiske 
fremstillingen, ledsaget av de refererte utsagn, blir det Konkurranseutvalgets 
konklusjon at markedsføringen etterlater et inntrykk av at Mibas pumpe er den eneste 
som virker med en viss stabilitet ved kalde temperaturer. Det er ikke fremlagt 
dokumentasjon på at det er korrekt, og markedsføringen er dermed villedende. 
  
Som nevnt over, anses opplysninger om varmepumpers virkning ved kalde 
temperaturer å være egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet. 
  
Det blir etter dette Konkurranseutvalgets konklusjon at den innklagede markeds-
føringen er i strid med markedsføringsloven § 26 også på dette punkt.  
 
Miba har vist til at også klager selv har uriktige opplysninger i sin egen markedsføring. 
Konkurranseutvalget bemerker at klagers markedsføring ikke er klaget inn for 
utvalget, og utvalget har derfor ingen foranledning til å vurdere den nærmere. Når det 
gjelder vurdering av denne klagen, har dette ingen betydning for utvalgets konklusjon. 
 
Uttalelsen er enstemmig.  
 
 

 
 



 

91 
 

 

 
 
 
 
 
 
Den 31.01. 2011: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, 
Cathrine Lødrup, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten, og Øystein Bu.  
 
HORECA er beskrivende for hotell-, restaurant- og cateringbransjen. Mediaplanet benytter 
betegnelsen HORECA for sine annonseaviser når temaet er storhusholdning, på tross av at det 
eksisterer et bransjeblad ved samme navn. Enstemmig funnet i strid med markedsføringsloven  
§ 25.  

 
Klager:  Ask Media AS 
   Postboks 130 
   2261 Kirkenær 
 
Prosessfullmektig:  Advokat Nils P. Jacobsen 
   Lillevannsveien 37 D 
   0788 Oslo 
   
Innklaget:   Mediaplanet AS 
   Hegdehaugsveien 24 
   0352 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Grette DA 
   v/advokat Øystein Flagstad 
   v/advokatfullmektig Kaia Bugge Fougner 
   Postboks 1397, Vika 
   0114 Oslo 
 
Klagen gjelder: 
Spørsmål om innklagedes bruk av betegnelsen HORECA for sitt annonsemagasin er i strid 
med markedsføringslovens §§ 30 eller 25. 
 
Sakens parter: 
Klager, Ask Media AS (Ask Media) driver forlagsvirksomhet og utgir flere fagtidsskrifter, 
deriblant tidsskriftet HORECA. HORECA er fagtidsskrift for storkjøkkennæringen, som 
omfatter restaurant, hotell, institusjoner og alle former for serverings- og overnattings-
virksomheter. Bladet HORECA går i sin 42. årgang, men har hatt andre titler, blant annet 
”Bedre Storkjøkken” og ”Storkjøkken”, før navnet i 1999 ble endret til ”Horeca Storkjøkken” 
og siden 2004 bare HORECA. 
  
Innklagede, Mediaplanet AS (Mediaplanet) ble stiftet i 2004 og er et heleid datterselskap av 
svenske Mediaplanet International AB. Konsernet produserer og distribuerer temaaviser i 15 
land. Temaavisene retter seg mot forskjellige bransjesegmenter. I Norge utgis de primært som 
annonsebilag til norske aviser. Tre ganger har Mediaplanet gitt ut temaavis med tittelen 
HORECA, nemlig i juni 2008, desember 2008 og mars 2010, foruten at det i tilsvaret er 
opplyst at annonse-/temaavis med tittelen HORECA ble distribuert som vedlegg til 
Finansavisen i desember 2010, og skal også distribueres på messe i februar 2011. 
  

Sak nr. 18/ 2010 
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Klager, Ask Media, har i det vesentlige anført: 
HORECA er et akronym som bygger på de alminnelige ordene HOtell, REstaurant og 
CAtering eller CAfé. I allmenn sammenheng er ordet omtrent ikke brukt, og i bransje-
sammenheng er bruken begrenset. 
 
Dette bekreftes av søk på nettet. HORECA finnes ikke i de mest brukte og anerkjente leksika. 
For eksempel i Aftenposten er det i tidsrommet 1999-2010 kun 37 treff på ordet HORECA. 
Flere av disse er sitat og henvisninger nettopp til klageren og hans blad. Dette viser at ordet 
ikke har forankring i vanlig språkbruk, selv om det i noen grad benyttes internt i bransjen.  
Som bladtittel er ordet ikke direkte beskrivende, men et kjennetegn for Ask Medias fagblad, 
og er vernet mot konkurrerende bruk. 
 
Ask Media har brukt HORECA i sin bladtittel fra 1999, opprinnelig Horeca Storkjøkken, og 
siden 2004 bare HORECA. Tidsskriftet er veletablert i bransjen og utkommer med 8 utgaver 
hvert år, hver utgave på 80-100 sider. Opplaget på 6 000 dekker alle vesentlige aktører i 
markedet. Betegnelsen er således innarbeidet som varemerke for Ask Medias tidsskrift, og det 
er også beskyttet etter markedsføringsloven § 30. 
  
Mediaplanet bruker betegnelsen HORECA for sin annonseavis når temaet er restauranter og 
hoteller. Det foreligger identitet i betegnelse og i målgruppe, og dette fører til fare for 
forveksling. Mediaplanet utnytter på urimelig måte den aksept og anseelse som Ask Media 
har skapt gjennom sitt fagblad. Ved å bruke identisk navn på sitt annonseblad, har innklagede 
brutt forbudet mot etterligning i markedsføringsloven § 30. 
  
Under enhver omstendighet er det ikke akseptabelt at en næringsdrivende bruker en annens 
kjennetegn for å oppnå en fordel i konkurranse med vedkommende. I tidsskriftsbransjen er det 
vanlig å bruke titler som er beskrivende, og langt mer beskrivende enn HORECA, for 
eksempel bladene Motor, Bil, Kampanje, Kapital og Traktor og avisene Tromsø og 
Aftenbladet. Når Mediaplanet utgir annonseblad der temaet er hotell- og restaurantdrift mv, 
konkurrerer partene om både annonser og lesere. Mediaplanet opptrer også i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringslovens § 25. 
 
Innklagede, Mediaplanet, har i det vesentlige anført:  
Ask Media protesterte overfor Mediaplanet første gang i brev av 15. mars 2010. 
Mediaplanet benytter tittelen HORECA på sine temaaviser som er rettet mot horeca-bransjen, 
fordi tittelen er beskrivende for innholdet i avisen og målgruppen. Det foreligger ingen 
etterligning av Ask Medias avistittel. 
  
Det foreligger heller ikke forvekslingsfare. Det avgjørende for om det foreligger forvekslings-
fare, er om kundene – omsetningskretsen – forveksler produktene. For Mediaplanets blad 
HORECA vil omsetningskretsen være avisens distribusjonspartnere samt de som kjøper 
annonseplass i temaavisen. Det er irrelevant om leserne av temaavisen skulle komme til å 
forveksle de to produktene. For øvrig vil ikke leserne forveksle de to produktene. Mediaplanet 
legger stor vekt på å kommunisere til leseren at dette er en temaavis som produseres av 
Mediaplanet, og at det ikke kan skje en sammenblanding mellom distribusjonspartneren og 
Mediaplanets annonsebilag. Mediaplanets annonseavis angir tydelig på forsiden det tema den 
konkrete annonseavisen omhandler, for eksempel Forretningsreiser, Offshore safety, 
Transport & Logistikk, Eiendomsforvaltning, Bioteknologi, Firmabilen, Diabetes og 
Modernisering av offentlig sektor. 
 
For øvrig er både distribusjonspartnere og annonsører profesjonelle parter, og det skal da mer 
til for at det foreligger forvekslingsfare. 
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Ikke bare har tidsskriftene ulike distribusjonskanaler og priser, men produktene fremstår også 
som helt ulike. Ask Medias blad HORECA er et glanset magasin i A4-format, som retter seg 
mot kunder i horeca-bransjen som allerede kjenner bransjen godt, og som omsettes gjennom 
abonnement og løssalg. Mediaplanets temaavis HORECA er en papiravis i A3-format, tydelig 
merket Mediaplanet, og inngår som annonsebilag til f. eks. Dagens Næringsliv og Finans-
avisen. Den kan verken abonneres på eller kjøpes separat. Målgruppen er langt bredere enn 
for Ask Medias magasin og ønsker å favne alle innen horeca-bransjen, restaurantsjefer, 
kjøkkensjefer, hotellsjefer, eiere og ansatte. 
  
Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av klagers innsats eller resultater. HORECA er 
et akronym og således en beskrivende og generisk fellesbetegnelse for hotell-, restaurant- og 
cateringbransjen. Ved vurderingen av om betegnelsen er generell og allmenn, må man ta 
utgangspunkt i den aktuelle omsetningskrets som er horeca-bransjen, hvor betegnelsen er 
vanlig og utbredt, jf for eksempel www.horecamarket.no, www.horecamagazine.be samt 
andre treff på internett som viser at horeca også benyttes i tekst. 
  
Det er ikke dokumentert at Ask Media, som har brukt betegnelsen HORECA i en begrenset 
periode, har innarbeidet sitt magasinnavn. For øvrig ligger det utenfor Konkurranseutvalgets 
kompetanse å ta stilling til om HORECA er et innarbeidet varemerke etter varemerkelovens 
regler. Det må sterke beviser til for å godtgjøre at Ask Media har fått en slik særlig tilknytning 
til betegnelsen HORECA at andre aktører ikke kan bruke denne betegnelsen. Det vises i den 
sammenheng til NKUs avgjørelser 2002-13 (helgjødsel) og 1996-9 (reservekonto) samt  
2008-7 (plasterfjerner). 
 
Det foreligger ingen etterligning av navnet HORECA, og ingen urimelig utnyttelse av Ask 
Medias innsats og/eller resultater. Det foreligger således ikke grunnlag for å anvende 
markedsføringslovens § 30. 
 
Det foreligger heller ikke særlige forhold som gir grunnlag for å anvende markedsførings-
lovens § 25. Mediaplanet har tatt i bruk en beskrivende og generell samlebetegnelse på hotell- 
restaurant- og cateringbransjen når dette er tema for annonseavisen. Det kan ikke være illojalt 
og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 
  
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
HORECA er et akronym for hotell-, restaurant- og cateringbransjen. Betegnelsen er 
beskrivende, selv om den ikke er bredt og alminnelig brukt. 
  
Ask hevder at magasinnavnet HORECA er beskyttet fordi det er innarbeidet som deres 
varemerke. Det skal i alminnelighet mye til for at et beskrivende ord eller uttrykk blir 
innarbeidet slik at det i omsetningskretsen oppfattes som varemerke. Spørsmålet om 
HORECA er innarbeidet som varemerke, er imidlertid ikke spørsmålet i klagen for 
Næringslivets Konkurranseutvalg. For utvalget er spørsmålet om det foreligger etter-
ligning av navnet på klagers magasin, og på en slik måte og under slike omstendigheter 
at det må anses som en urimelig utnyttelse av selskapets innsats eller resultater, og fører 
med seg fare for forveksling, jf markedsføringsloven § 30, eller om det for øvrig 
foreligger forhold som gjør at Mediaplanets bruk av betegnelsen HORECA må anses i 
strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 
  
Ved avgjørelsen har Konkurranseutvalget lagt til grunn at Ask Media har utgitt sitt 
magasin i mer enn 40 år, og har benyttet HORECA som navn på magasinet i flere år. 
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Fra 1999 brukte de betegnelsen HORECA Storkjøkken, og i de siste 6-7 årene før 
klagen, fra 2004, har de benyttet navnet HORECA. Magasinet utgis med 8 nummer i 
året, og med et opplag på ca. 6000. På denne bakgrunn legger utvalget til grunn at 
magasinet og navnet HORECA har oppnådd en goodwill i bransjen. 
  
Det er vanlig å bruke beskrivende navn på magasiner og aviser. I dette tilfellet benytter 
Mediaplanet navnet på et veletablert magasin, og som iallfall delvis retter seg mot 
samme lesergruppe. Mediaplanet har på ca. 2 ½ år sendt ut 4 tema-/annonseaviser 
under betegnelsen HORECA og med nummerangivelse. Det er altså ikke enkelt-
utsendelser det dreier seg om, men en serie av temaaviser, hvor Mediaplanet i realiteten 
benytter HORECA som et navn mer enn som en angivelse av avisens innhold. 
  
Når de har valgt det identiske navnet, mens de enkelt kunne kalt sin temaavis noe annet, 
kan Konkurranseutvalget ikke se det annerledes enn at Mediaplanet har lagt seg etter 
og utnytter den goodwill som Ask Media gjennom alle år, og etter hvert under 
betegnelsen HORECA, har skapt for sitt magasin. I den forbindelse nevnes det 
informasjonsskrivet som Mediaplanet har sendt ut til potensielle annonsører forut for 
den seneste annonseavisen som gjelder storkjøkken, der HORECA 4 er brukt som 
blikkfang. At avsender er Mediaplanet, fremgår bare av mailadressen til den som 
mottakeren skal henvende seg til for å annonsere i ”temaavisen HORECA”. 
  
Konkurranseutvalget har vurdert om det – hensett til forskjellen i type publikasjoner – 
foreligger fare for forveksling. Utvalget finner det imidlertid tilstrekkelig å konstatere at 
Mediaplanets bruk av navnet HORECA iallfall er unødvendig innpåslitent, og i strid 
med god forretningskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringslovens § 25. 
  
Uttalelsen er enstemmig. 
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Den 31.01. 2011: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, 
Cathrine Lødrup, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten og Øystein Bu.  
 
Spørsmål om innklagedes varemerke var forvekselbart med klagers, og om forvekslingsfare 
ble forsterket av innklagedes bruk av oransje farge. Innklagede hadde brukt sitt navn i mer enn 
10 år, og det er i de senere årene også tatt i bruk på Internett. Ikke i strid med markedsførings-
lovens regler. Utvalget la til grunn at det var innklagede som først tok i bruk oransje farge i sin 
markedsføring. Klagen førte ikke frem. 

 
Klager:  Bilia Personbil AS 
   Postboks 240 Økern 
   0510 Oslo 
 
Prosessfullmektig:  Advokatfirma Bjerknes Wahl-Larsen AS 
   v/advokat Per Conradi Andersen 
   Kronprinsens gate 5 
   0251 Oslo 
    
Innklaget:   Billa Bil AS 
   Telemarksvegen 32 
   3734 Skien 
 
Prosessfullmektig: Advokat Kjell Gisholt 
   Advokatene Thorkildsen, Gisholt, Sætre, Sem & Revhaug 
   Postboks 1113 
   3905 Porsgrunn  
Sakens parter 
Klager, Bilia Personbil AS (Bilia), tidligere Isbergs Bilia Personbil AS, søkte i 1997 
varemerkeregistrering for Bilia AS. I 2000 registrerte de varemerket Isberg’s Bilia 
(logoutforming), og i 2002 endret selskapet navn til Bilia Personbil AS, og søkte 
varemerkeregistrering for Bilia (logoutforming). 
 

 
 

Navnet Bilia har sin opprinnelse i Sverige, og morselskapet er Bilia AB. Bilia er en av Norges 
største bilforhandlere og omfatter 12 000 nye og brukte biler i året. Bilia er innehaver av 
domenet bilia.no. Bilia driver i dag virksomhet fra 22 salgs- og verksteder i Norge.  
 
Innklagede, Billa Bil AS (Billa) ble registrert i 1999. Selskapet driver bruktbilsalg, og 
primærmarkedet er Grenlands-området. Billa er innehaver av domenet billa.no.  

 

Sak nr. 19/ 2010 
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Bakgrunnen for klagen er at Bilia mener at Billa har lagt sitt uttrykk tett opp mot Bilia, både i 
navnet, i fargevalg i sine presentasjoner og i uttrykket for øvrig, og utnytter på en urimelig 
måte Bilias innsats og anerkjennelse i markedet. 
 
Klager, Bilia, har i det vesentlige anført: 
Betegnelsen Bilia har vært brukt i markedet siden 1996 og varemerkesøkt allerede i 1997. 
Logoutformingen med hvite bokstaver og blå kanting sammen med oransje bakgrunnsfarge 
har vært brukt i en årrekke. 
 
Produsenten av de ulike bilmerkene har strenge krav til lokaler, design og uttrykk i 
salgslokalene, som er likt for alle merkeforhandlere. Over tid har de større merkeforhandlerne 
etablert egne fargekoder og får på den måten særpreg i forhold til det ellers standardiserte 
uttrykket fra leverandøren. Bilia har benyttet oransje som sin fargekode.  
 
Billa har valgt et ordmerke som er svært likt Bilia og benytter også oransje i logoen og som 
farge på hjemmesiden. Navnet Billa er så likt Bilia, at forbrukerne oppfatter dette som det 
samme når det inngår i markedsføring for bil. Sammenblandingen forsterkes av at Billa har 
valgt samme farge som Bilia.  
 
Gjennom egen hjemmeside og annen internettbruk er Billas virksomhet ikke lenger begrenset 
til Grenlandsområdet. Så vidt Bilia kan forstå, har Billa hatt hjemmeside fra 2008. Bilia og 
Billa kjenner godt til hverandre og averterer i samme medium, ofte side om side, for eksempel 
ved annonsering på www.finn.no. Ved søk der etter en bestemt biltype, vil forveksling lett 
oppstå, når forbrukeren på liste over treff får opp Bilia og Billa som selger. Dette er særlig 
uheldig for Bilia, som er en stor og godt kjent aktør i markedet, og for forbrukere som vil tro 
at selger er en stor organisasjon, med den egenverdi det har for en bilkjøper, og ikke minst 
kjøper av bruktbil. 
  
Det foreligger en etterligning i strid med markedsføringsloven § 30. Iallfall har Billa unnlatt å 
utnytte naturlige variasjonsmuligheter for å skille sitt produkt fra Bilia, i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.  
 
Innklagede, Billa Bil, har i det vesentlige anført:  
Billa Bil AS ble registrert i 1999, og navnet er et ordspill som bygger på billigbil og den 
billelignende bilen som er i selskapets logo. Billa Bil har benyttet samme farger siden 1999, 
derunder på Internett, dvs. oransje, sort og hvitt. Dette har ikke vært endret. 
  
Billa Bil har verken vært bevisst eller etterlignet Bilias forretningskjennetegn ved valget av 
betegnelsen Billa Bil. Selskapet har heller ikke erfart noen forveksling med Bilia Personbil 
AS. 
  
Mens Billa Bil har innarbeidet sitt kjennetegn med fargevalg og øvrig uttrykk i markedet 
siden 1999, er situasjonen at klageren tok navnet Bilia Personbil AS først i 2002. Det er først 
ganske nylig at klageren tok i bruk den oransje fargen, som innklagede altså har brukt i mange 
år. Også varemerkeregistreringene ligger i tid etter registreringen av Billa Bil AS i 1999.  
Det foreligger ingen etterligning og heller ikke forvekslingsfare. I den grad det kan foreligge 
forvekslingsfare, har det sammenheng med at klageren har tilnærmet seg innklagedes 
innarbeidede kjennetegn og fargevalg. Klagers anførsel om brudd på markedsføringsloven 
§ 25 og/eller § 30 faller på sin egen urimelighet. 
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Innklagede Billa Bil har brukt dette navnet siden 1999. Det er ikke opplyst at Bilia 
tidligere har protestert mot navnet. Det er ikke nå, etter at Billa Bil har brukt navnet i 
mer enn 10 år, grunnlag for å si at navnet representerer en urimelig etterligning av Bilia 
i strid med markedsføringsloven § 30, eller at fortsatt bruk av navnet er i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom. 
  
Utviklingen av markedsføring på Internett, som for øvrig har foregått over mange år, 
innebærer at Billa Bils – og Bilias – virksomheter ikke er begrenset geografisk på 
samme måte som tidligere. Dette kan ikke begrense hver av partenes adgang til å 
benytte sine navn i de alminnelige markedskanaler og på vanlig måte. Det gjelder selv 
om Billa Bil tok i bruk egen internettside først i 2008.  
 
Derimot er navnene Billa Bil og Bilia så vidt like at begge parter har en plikt til å opptre 
slik at det ikke unødvendig oppstår risiko for sammenblanding, jf kravet til god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 25. Bilia har trukket 
frem at Billa Bil – som Bilia – benytter oransje i sin fargekode, og også i forbindelse med 
sin elektroniske markedsføring. Billa Bil har uimotsagt opplyst at de har benyttet 
oransje som sin farge i alle år, mens Bilia først i de senere år har tatt oransje i bruk i sin 
fargekode. Konkurranseutvalget legger dette til grunn. Det er etter utvalgets vurdering 
ikke i strid med markedsføringslovens regler at Billa Bil på sin hjemmeside eller i andre 
markedsføringskanaler benytter samme profil som ellers, og således benytter oransje 
som fremtredende farge.  
 
Uttalelsen er enstemmig.  
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Den 21. mars 2011: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Tina Karp, Geir Jostein 
Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Pernille Børset og Erik Loe. 
 
Innklagedes emballasjeprofil for sitt vaskepulver lå unødvendig tett opp til markedsleders 
design, i strid med markedsføringsloven § 25. Uttalelse om ”kategorispråk” og om ansvar ved 
”private label” produkter. 

 
Klager:   Lilleborg AS  
   Postboks 4236 Nydalen 
   0401 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokat Ida Gjessing 
   Advokatfirma Grette DA 
   Postboks 1397 Vika 
   0401 Oslo 
 
Innklaget:  ICA Norge AS 
   Postboks 6500 Rodeløkka 
   0501 Rodeløkka 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Haavind AS  
   v/Advokat Nina Melandsø  
   v/advokat Andreas Bernt 
   Postboks 359 Sentrum    
   0101 Oslo 
 
Saken gjelder:  

Spørsmål om produktemballasje er i strid med markedsføringsloven § 30, ulovlig 
produktetterlikning, og markedsføringsloven § 25, god forretningsskikk. 
  
Sakens parter: 
Klager, Lilleborg AS, eies av Orkla ASA og er en del av Orkla Brands, (Orklas 
merkevarevirksomhet). Lilleborg er ledende produsent og leverandør av vaskemidler og 
produkter til personlig pleie, herunder OMO og andre vaskemidler. OMO har vært på 
markedet siden 1961 og er markedsleder med 50,81 % markedsandel på markedet for 
konsentrert vaskepulver, fulgt av Blenda og Milo, som også er Lilleborg-produkter. 
   
Innklagede, ICA Norge AS, eies av svenske ICA AB. ICA-konsernet er en av Nordens 
ledende detaljhandelsselskap med 2300 egne og kjøpmannseide butikker i Sverige og Norge. 
ICA-butikkene selger en rekke egne produkter, såkalte ”private label”-produkter. Innenfor 
segmentet tøyvaskemidler har dette inntil oktober 2010 skjedd gjennom merket Skona med 
0,42 % markedsandel, og merket EUROSHOPPER med 0,13 % markedsandel.  

Sak nr. 20/ 2010 
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Klager, Lilleborg AS, har i det vesentlige anført: 
ICAs tidligere merker Skona og EUROSHOPPER har hatt en emballasje som har adskilt seg 
fra OMO, men disse har ikke solgt så godt. I oktober i år lanserte ICA tøyvaskemiddelet 
SHINY, som i emballasje har lagt seg tett opp til det designuttrykk som er innarbeidet for 
OMO. Det må antas at dette er gjort for å øke markedsandelen ved å dra veksel på OMOs 
innarbeidede goodwill. 
  
Lilleborg har utviklet en særpreget design for OMO som gir rett til beskyttelse etter 
markedsføringsloven. Siden 1992 har utformingen av emballasjen til Lilleborgs OMO Color 
og OMO Ultra Hvitt vært ensartet og konsekvent. Fargene grønt/hvitt og blått/hvitt var ikke 
anvendt av andre aktører for lignende produkter da Lilleborg introduserte dette. Det er således 
ikke riktig som hevdet av innklagede at det foreligger et kategorispråk for vaskemidler. Det 
benyttes en rekke ulike fargekombinasjoner på emballasje for vaskemidler, og 
variasjonsmulighetene er tilnærmet ubegrensede. Det er heller ikke riktig at dette er 
fargekombinasjoner som er adoptert fra utlandet. Også i utlandet finner man stor 
variasjonsbredde når det gjelder fargevalg på emballasje. 
  
Selv om man vil kunne finne forskjeller i detaljene på utformingen av emballasjen på Shiny 
og OMO, er det avgjørende at helhetsinntrykket av innklagedes emballasje er slående likt 
OMOs emballasje. Shiny benytter samme fargekombinasjoner som OMO. Det anvendes en 
rødtone på varemerket, det er et hvitt felt midt på som gir assosiasjoner til bevegelse, det er 
anvendt henholdsvis grønn og blå farge på forpakningens randsone, og dette er i grove trekk 
likt plassert. I det hvite feltet gjenfinnes den blå og grønne fargen som et flyktig element 
tilsvarende bumerangen, også det vesentlig likt plassert. Også kartongene som anvendes er i 
samme format. Det vises også til at Shinys forpakning er bemerkelsesverdig fritt for 
distinktive elementer utover de elementer som er ettergjort fra OMO. Varemerket ”Shiny” 
eller ”skinnende” er heller ikke et sterkt merke, da det er beskrivende for et ønsket resultat. 
 
Klager anfører prinsipalt at emballasjen for ICAs Shiny vaskemiddel etter en samlet vurdering 
er i strid med forbudet mot handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom, jf markedsføringsloven § 25. Innklagede plikter å sørge for at emballasjen ikke er 
unødvendig lik konkurrentenes. Klagers og innklagedes produkter er i direkte konkurranse 
med hverandre, og dette skjerper plikten til atskillelse. ICA har trådt over grensen for lovlig 
inspirasjon. I tillegg til emballasjelikheten forsøker ICA også gjennom posisjoneringen av 
produktet å legge seg så nær OMO som mulig. Produktet er plassert ved siden av OMO i 
hyllene, det fokuseres i likhet med OMO på effektiv vask i stedet for andre egenskaper som 
drøyhet, miljøvennlighet, sensitivitet etc., og det henvender seg til kunder i det høyere 
prissegment kontra rimeligere alternativer. Den illojale konkurransen forsterkes av at ICA er 
en av få representanter for dagligvarekonsentrasjonen og derigjennom har makt til å la eget 
merke komme i hyllene og få en slik plassering som dagligvarekjeden selv bestemmer. 
  
Det anføres videre at ICAs produktemballasje for vaskemiddelet Shiny er en etterlignende 
frembringelse som må anses som en urimelig utnyttelse av klagers innsats og som medfører 
fare for forveksling med klagers produkter og dermed er i strid med markedsføringsloven  
§ 30. ICAs bruk av farger, designelementer og figurer på Shiny-emballasjen er så lik at det 
foreligger en etterligning som medfører fare for forveksling med Lilleborgs produkt. Det må 
legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har et svært lavt oppmerksomhetsnivå ved 
innkjøp av tøyvaskemidler. Tidsforbruk og overveielser må antas å være meget begrenset ved 
valg av en nødvendighetsartikkel som tøyvaskemidler, og faren for forveksling er derfor stor. 
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Lilleborg er en av Norges største annonsører, og det er blitt investert betydelig beløp i 
markedsføringen og innarbeidelse av OMO siden lanseringen av produktet i 1961. Bare i 
løpet av de siste tre årene er det anvendt i snitt ca. kr 27-30 millioner brutto pr. år på 
markedsføring. På bakgrunn av Lilleborgs langvarige, møysommelige og kostnadsintensive 
innarbeidelse av OMO i markedet, fremstår ICAs lansering av vaskemiddelet Shiny i egne 
hyller som en urimelig utnyttelse av Lilleborgs innsats og resultater.  
 
Innklagede, ICA Norge AS, har i det vesentlige anført: 
ICA bestrider at selskapets Shiny-serie representerer noe brudd på markedsføringsloven §§ 25 
og 30. Det foreligger ingen forvekslingsfare mellom Shiny vaskemidler for klær og Lilleborgs 
OMO-produkter. Emballasjen brukt på Shiny-produktene utgjør heller ingen handling i strid 
med god forretningsskikk. 
  
ICAs nye Shiny-serie er en direkte videreføring av selskapets Skona-serie som har vært i det 
norske markedet i ti år. Skona-serien hadde de samme grunnfargene som Shiny. ICAs bruk 
av fargene blå og grønn for vaskemidler for henholdsvis hvite og kulørte klær er dermed ikke 
nytt, men derimot et uttrykk for en konsekvent fargebruk fra ICAs side. 
 
ICAs valg av grønn og blå som grunnfarger på emballasjen til Shiny vaskemidler for klær er 
basert på en bransjestandard (kategorifarger) og har ingenting med OMOs emballasje å gjøre. 
De samme fargene brukes av nesten alle som tilbyr vaskemidler i det norske markedet, og 
Lilleborg kan ikke påberope noen enerett til disse fargene. 
  
Emballasjen til vaskemidler og andre renholdsprodukter er svært likeartet både i Norge og 
internasjonalt. I tillegg til utstrakt bruk av kategorifarger, er det vanlig med sirkulære 
elementer på etiketten. Sirkelformen gir klare assosiasjoner til vann og klesvask, og dette er 
også bakgrunnen for ICAs valg av design. OMOs etikett har på sin side bilde av en 
bumerang, noe som gir andre assosiasjoner. Da sirkelformen brukes på en rekke produkter i 
samme produktkategori, kan det ikke stilles store krav til forskjeller. ICA må anses å ha holdt 
tilstrekkelig avstand til OMO. 
  
Ut over grunnfargene er det tydelige forskjeller mellom emballasjene til Shiny og OMO. 
Særlig medfører den fremtredende plasseringen av de ulike produktnavnene at 
helhetsinntrykket blir forskjellig. 
  
ICA har valgt et helt eget og særegent navn og merke på sine produkter. Patentstyret har ikke 
funnet at merket er i strid med noen av Lilleborgs registrerte varemerker. Logoen som 
benyttes på Shiny-produktene, er registrert som varemerke. 
 
Omsetningssituasjonen er ikke et moment som tilsier at ICA skal holde lengre avstand til 
OMOs produkter enn det som ellers er vanlig i bransjen. Det er ikke holdepunkter for å sette 
strengere krav til at ”private label”-merker skal holde større avstand til konkurrenter enn 
andre. 
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Klagers produkt – OMO vaskepulver 

 

 
Innklagedes produkt – Shiny vaskepulver 

 

 

 
 

Skona fra ICA  
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OMO og Shiny. Hylleplassering ICA Aker Brygge 

   
 

 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 

Konkurranseutvalget legger til grunn at Lilleborg har utviklet en design på emballasjen 
for vaskepulveret OMO som har et særpreg som er tilstrekkelig til å skille dette fra 
andre tilsvarende produkter på markedet. Utvalget vektlegger også at Lilleborg har 
anvendt dette designet konsekvent over en lang periode, samt at klager har investert 
betydelige ressurser i markedsføring av produktet. Det må antas at Lilleborg gjennom 
dette har oppnådd en gjenkjennelse for produktet som har en ikke ubetydelig verdi. En 
del av gjenkjennelsen knytter seg nok til selve varemerket OMO, men også utseende på 
emballasjen gir et viktig bidrag når det gjelder gjenkjennelsen og bidrar til å forsterke 
produktets goodwill. Særlig gjelder dette når samme designprofil har vist seg 
kommersielt vellykket og har vært anvendt konsekvent over en lengre periode. Det er på 
denne bakgrunn utvalgets oppfatning at klager har en beskyttelseverdig interesse 
knyttet til emballasjens design. 
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Spørsmålet er da om innklagede på en urimelig måte har utnyttet denne innsatsen. ICA 
har opplyst at Shiny-serien ble lansert i 2010 for å erstatte produktserien Skona. Skona 
hadde vært på det norske markedet siden 2001-2002, men ikke solgt spesielt bra. OMO 
er markedsleder. Det kan dermed ikke være tvilsomt at ICA må ha vært godt kjent med 
dette produktet, også utseendet på emballasjen. Skona anvendte også fargene blått/hvitt 
for hvit vask, og grønt/hvit for kulørt vask uten at Lilleborg protesterte på det. Skonas 
designprofil var imidlertid vesentlig forskjellig fra OMO, slik at helhetsinntrykket ble et 
helt annet. 
  
Lilleborg kan ikke kreve noen enerett til fargekombinasjonene i seg selv. På den annen 
side finner Konkurranseutvalget at det heller ikke er godtgjort at det foreligger et såkalt 
kategorispråk for vaskemidler som gjør at ICA nærmest er nødt til å anvende disse 
fargekombinasjonene på emballasjen. Det er i saken fremlagt eksempler på flere 
forskjellige fargekombinasjoner på tilsvarende produkter. 
  
Avgjørende for Konkurranseutvalgets konklusjon blir det helhetsinntrykk som 
emballasjene etterlater. Selv om det er forskjeller i detaljutformingen, finner utvalget at 
Shinys emballasjeprofil fremstår som svært lik OMOs profil. Utvalget har tidligere 
påpekt en rekke ganger at kravene til god forretningsskikk tilsier at en konkurrent 
plikter å holde nødvendig avstand og ikke unødvendig legge seg tett opp til en 
konkurrent. Innklagede har her ikke anvendt de variasjonsmulighetene som finnes, og 
det er utvalgets konklusjon at innklagedes design for Shiny Hvitt og Shiny Color er i 
strid med kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsførings-
loven § 25. 
  
Med bakgrunn i varemerket OMOs sterke innarbeidelse og den sentrale og 
iøynefallende plassering merket har på emballasjen, finner Konkurranseutvalget at det 
ikke foreligger en slik forvekslingsfare at markedsføringsloven § 30 kommer til 
anvendelse. 
  
Det har fra klagers side vært argumentert med at innklagede har et særlig ansvar som 
leverandør av et såkalt ”private label”-produkt for ikke å legge seg tett opp til en 
konkurrents produktemballasjer. Konkurranseutvalget kan ikke gi en generell 
tilslutning til et slikt synspunkt. Når det imidlertid gjelder plassering av produktene, vil 
en aktør som har påvirkning på dette ha et særlig ansvar for at denne makten ikke 
utnyttes på en urimelig måte. De bilder av hylleplasseringer som er vedlagt saken, er 
ikke brakt inn som et særlig klagepunkt, og utvalget går derfor ikke nærmere inn på 
noen konkret vurdering av disse. 
  
Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig.  
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Den 02.03. 2011: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, 
Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten og Pernille Børset.  
 
Annonse som sammenlignet nøyaktigheten for systemer for blodsukkermåling var misvisende 
og nedlatende i forhold til klager og egnet til å forvirre fordi det var trukket inn forhold som 
ikke var relevante for annonsens budskap. I strid med markedsføringslovens §§ 25, 26 og 27. 
Kampanje i apotek som fremtrådte som brukerundersøkelse, utnyttet den usikkerhet som 
annonsen skapte, i strid med markedsføringslovens § 25. 

 
 
 
Klager:   Bayer AS 
    Postboks 14   
    0212 Oslo 
 
Prosessfullmektig:  Eckhoff, Fosmark & Co. DA 
    v/advokat Henning Borge 
    Postboks 2624 Solli  
    0203 Oslo 
  
Innklagede:   Abbott Norge AS 
    Postboks 1 
    1330 Fornebu 
 
Prosessfullmektig:  Arntzen de Besche Advokatfirma AS 
    v/advokat Stein Ove Solberg  
    v/advokat Ingrid Lund 
    Postboks 2734 Solli  
    0204 Oslo 
 
 
 
Klagen gjelder:  
Spørsmål om annonse for blodsukkermåler og kampanje/ brukerundersøkelse for 
blodsukkerstrimler, er i samsvar med markedsføringslovens regler. 

Sak nr. 21/ 2010 
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Partene: 
Klager, Bayer AS (Bayer) er datterselskap i et verdensomspennende konsern, som har 
virksomhet innenfor blant annet farmasi og diagnostikk. 
 
Innklagede, Abbott AS (Abbott) er datterselskap innenfor det verdensomspennende Abbott-
konsernet, som også har virksomhet innenfor den farmasøytiske industri og diagnostiske 
produkter m.v. 
 
De to norske datterselskapene er grossister innenfor sykepleie- og apotekvarer for produkter 
som markedsføres av det konsernet hver av dem er en del av. 

Sakens bakgrunn: 
Personer med diabetes er avhengige av å få målt blodsukkernivået i kroppen flere ganger 
daglig. Dette kan gjøres ved bruk av digital blodsukkermåler sammen med blodsukker-
strimler. Diabetikeren trekker ut litt blod som føres over på en blodsukkerstrimmel, som leses 
av i en digital blodsukkermåler. Pasientenes utgifter for innkjøp av blodsukkerstrimler 
refunderes av det offentlige. Måleren omfattes ikke av refusjonsordningen, og det er vanlig at 
blodsukkermålere gis ut gratis. Det er i Norge knapt 100.000 pasienter som bruker og har 
resept på blodsukkerstrimler. 
 
Forutsetningen for refusjon av utgifter til blodsukkerstrimler, er at strimlene oppfyller 
HELFOs nøyaktighetskrav om at: 
 
• 95 % av egenmålinger utført av diabetikere ligger innenfor en feilmargin på +/- 25 %, og 

• 95 % av målinger utført av helsepersonell under kontrollerte forhold ligger innenfor en 
feilmargin på +/- 20 %. 

Det er fire medisinske selskaper som leverer blodsukkermålere og -strimler i det norske 
markedet. Roche har en markedsandel på 38-41 %, Bayer med sitt produkt Contour har en 
markedsandel på 30-32 %, Abbott med hovedproduktet FreeStyle Lite har en markedsandel 
på ca 19 %, mens LifeScan har ca 10 % markedsandel. 
 
Det er sterk konkurranse i markedet for blodsukkermålere, og aktørene er svært aktive i sin 
markedsføring. Opptil 20 % av diabetikerne bytter måler to til tre ganger i året. 
 
Bladet Diabetes utgis seks ganger i året og leses av ca 120 000 personer, inkludert pasienter 
og helsepersonell. 
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Diabetes nr. 6 fra oktober 2010 inneholder følgende annonse fra Abbott: 
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I november og desember 2010 gjennomførte Abbott en kampanje for sine blodsukkerstrimler: 
 
 
  
 

 
 
 
Det er opplyst at ”samarbeidspartner” er to apotekkjeder. 
 
For å være med på trekningen av et fjernsynsapparat, måtte man besvare spørsmål om 
egenskaper ved Abbotts strimmel sammenlignet med brukeregenskapene for det merket 
pasienten vanligvis bruker. Bayers Contour-kunder skulle tilbys å delta i bruker-
undersøkelsen, mens andre kunne delta etter eget ønske. Deltagerne skulle få utlevert 
kostnadsfri blodsukkermåler. 
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Klager, Bayer, har i det vesentlige anført: 
Annonsen 

Ved vurderingen av annonsen er det avgjørende hvordan mottaker umiddelbart oppfatter 
markedsføringen og budskapet, ikke hva avsender hevder å ha ment. Annonsen innholder en 
sammenligning mellom Abbotts, LifeScans og Bayers målere for blodsukker, og det stilles 
særlig strenge krav til markedsføring der en aktør fremhever sitt produkt på bekostning av 
konkurrentenes produkter. 
  
Annonsen er villedende og i strid med markedsføringslovens § 26 fordi den anvender uriktig 
fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen. Markedsføring som gir nedsettende eller 
misvisende inntrykk av en konkurrent, vil være i strid med markedsføringsloven § 26, jf 
forskrift om sammenlignende reklame § 3 litra d som krever at sammenlignende reklame ikke 
bringer ”i vanry eller taler nedsettende” om konkurrenters varemerker eller produkter. 
 
Annonsen er videre i strid med § 27 fordi den trekker inn forhold som ikke er relevant, nemlig 
refusjonsordningen og mulige endringer i den.  
 
Annonsens totalinnhold og markedsføringen overfor en sårbargruppe gjør at den også er i 
strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 25.  
Det visuelle virkemiddelet, dartspillet med piler, utgjør ca 50 % av annonsen, og er det 
leserne først og fremst merker seg. Dartbrettet starter på 60, og ikke på 10 som er vanlig, og 
Bayers blodsukkermåler er så vidt innenfor.  
 

1. Med dartspillet som visuelt virkemiddel og teksten ”tror du det er forskjell på 
blodsukkermålere?” og ”Ja, men ett system er svært nøyaktig; FreestyleLite.” 
skaper Abbott – uriktig – inntrykk av at deres blodsukkermåler har en nøyaktighet på 
95,5 %, mens Lifescans og Bayers produkter har vesentlig lavere nøyaktighet. Bayers 
blodsukkermåler representerer nærmest skivebom. 

 
2. Markedsleder Roche er ikke med i sammenligningen, formentlig fordi de har minst 

like godt testresultat som Abbott påberoper for sitt produkt. 
 

3. I underteksten vises det til at blodsukkerutstyr kan ha maksimum +/- 20 % avvik fra en 
sammenlignende metode (laboratorieforsøk) for å kunne gi grunnlag for refusjon. 
Dermed gir annonsen gjennom dartskiven og teksten også det uriktige inntrykket at 
Bayers produkt ikke gir grunnlag for refusjon. Kravet er for øvrig +/- 25 % avvik ved 
egenmåling, og det er dette som vil være relevant for målgruppen. 

 
4. Det gis inntrykk av at det er aktuelt å endre marginen for feilmålinger til +/- 10 %. 

Dette er ingen aktuell problemstilling, og annonsen blir derfor villedende, og trekker 
inn forhold som ikke er relevante. 

 
5. Som grunnlag for påstanden om forskjell i nøyaktighet og fremstilingen i annonsen, 

henvises til en studie, ”Accuracy for blood-glucose monitoring systems”, som ifølge 
fotnoten er utarbeidet av J.P. Lock, 2010. På denne måten fremtrer undersøkelsen som 
en uavhengig og relevant studie. 

 
Studien er ikke uavhengig - den er utarbeidet av Lock, som er betalt av Abbott for 
undersøkelsen, og i samarbeid med en ansatt hos Abbott, nemlig Ronald Ng. Det er 
også Abbott som ifølge den underliggende artikkelreferansen har rettighetene til 
artikkelen. 
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Studien er for øvrig ikke relevant for spørsmålet om refusjon.  

 
Bruken av testen er misvisende, også fordi den gjelder strimlene, mens annonsen 
gjelder apparatene for blodsukkermåling. Annonsen refererer til Abbotts Freestyle 
Lite, mens testen gjelder Freestyle FreedomLite. Testen refererer til Abbotts strimmel 
Zip, ZipWik, som ble lansert først i mai 2010. Da var Bayer-produktet som testen 
refererer til, Ascensia Contour og strimmelen Ascensia Microfl, erstattet med et nyere 
system. Dette viser at kvaliteten på studien er tvilsom. 

 
6. Det er flere elementer som gjør at annonsen også er i strid med god forretningsskikk 

næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 25. 
 
Annonsen tar sikte på å svekke firmanavnet Bayer: Det eksisterer intet produkt under navnet 
Bayer® CONTOUR®. Ved å sammenstille firmanavn og produktnavn, gjør Abbott et bevisst 
forsøk på å sverte ikke bare produktet, men også Bayer som produsent.  
 
Selve oppbyggingen av annonsen med dartskiven med pilene, presentasjonen av hvor 
nøyaktig Freestyle Lite angivelig er, kravet til refusjon samt referansen til det som fremtrer 
som vitenskapelig underbyggede funn er alvorlig, og særlig fordi det gjelder et område der 
korrekt og saklig informasjon er særlig viktig. Annonsen henvender seg til en gruppe som er 
avhengig av pålitelige produkter og utnytter denne sårbare gruppen av kronisk syke, der 
mange har komplikasjoner på grunn av sykdommen. Bayer har mottatt henvendelser fra både 
pasienter og helsepersonell som har reagert på annonsen, eller som har blitt usikre på om de 
kan benytte Bayers produkter. 
 
Det må også tas hensyn til den samfunnsøkonomiske side: Staten bruker om lag 350 millioner 
kroner i året på refusjon av teststrimler. Helsedirektoratet har påpekt det uheldige ved 
unødvendig bytting av apparater og tilhørende strimler. 
 
Kampanjen i apotek 

Brevet fra Abbott til helsepersonell er datert 14. oktober 2010, og kampanjeperioden var 
november og desember 2010. Bladet Diabetes med annonsen utkom 25. oktober 2010.  
Kampanjen legger opp til det som kalles en ”brukerundersøkelse”. Dette tilslører realiteten, 
nemlig at ”samarbeidspartnere” – apotek – skal tilby Abbotts blodsukkerapparat kostnadsfritt 
til de pasienter som i dag benytter Bayers produkt og lokker med at pasienten kan vinne et 
fjernsynsapparat. 
  
Kampanjen må ses i sammenheng med den kritikkverdige annonsering med negativ omtale av 
konkurrenter i Diabetes. Først leser brukerne annonsen, så lokkes de av apotekpersonalet med 
at de kan vinne et fjernsynsapparat, dersom de bytter til det eneste produktet som ifølge 
annonsen holder mål. Da er det liten tvil om hva effekten blir. Tilgiften har heller ikke noe 
med hovedproduktet å gjøre, og kampanjen er en aggressiv og uønsket form for 
markedsføring med uønskede samfunnsøkonomiske konsekvenser. Det er dessuten 
pasientenes behov som skal være utgangspunktet for apotekene, ikke bindinger mellom 
detaljist og grossist. 
  
Kampanjen er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsførings-
loven § 25. 
 



 

110 
 

 

Konkurranseforholdene i markedet 

Abbott snur saken på hodet når det hevdes at Bayer har innledet en kampanje mot Abbott, at 
Bayer ikke ønsker konkurranse og at Bayer endog gjør et anslag mot ytringsfriheten. Bayer 
ønsker konkurranse, men den må skje innenfor markedsføringslovens rammer. 
  
Ved sin annonsering og etterfølgende kampanje har Abbott gått til angrep på Bayer (og 
Lifescan), og Bayer har forsvart seg mot angrepene.  
 
Markedet tilsier ikke en annen vurdering av markedsføringslovens regler enn det som gjelder 
generelt.  
 
Derimot er det ved vurderingen av Abbotts forhold relevant å se hen til at Abbott også i 2007 
hadde en markedsføringskampanje for sitt blodsukkermålingssystem som var i strid med 
markedsføringslovens regler. Man ser et mønster der Abbott driver aggressiv markedsføring, 
uten hensyn til de begrensninger som markedsføringslovens regler setter.  

Innklagede, Abbott, har i det vesentlige anført: 
Selskapets markedsføring er ikke villedende og ikke i strid med god forretningsskikk.  
Klagen må vurderes som et ledd i en målrettet kampanje mot Abbotts virksomhet fra en av 
selskapets fremste konkurrenter. Bayer har klaget Abbott inn for Forbrukerombudet, 
etikkutvalget i European Diagnostic Manufacturer’s Association og inngitt politianmeldelse 
for brudd på markedsføringslovens regler, i tillegg til klagen til Næringslivets 
Konkurranseutvalg og aktivt bruk av media med pressemelding og oppslag i Dagens 
Næringsliv. Tidligere uenigheter mellom partene om markedsføringstiltak har ingen relevans 
for klagesaken. 
 
Annonsen 

Formålet med annonsen i bladet Diabetes var å synliggjøre for diabetikere at det er forskjell 
på nøyaktigheten på de ulike blodsukkermålerne som tilbys, selv om alle kvalitetsmessig er 
gode nok til å være underlagt refusjonsordningen. Det har en egenverdi at målerne er mest 
mulig nøyaktige. 
 
Annonsen ble laget for bruk i en utgave av bladet Diabetes og er ikke brukt i markedsføring 
og innsalg overfor helsepersonell. 
 
Spørsmålet om annonsen er villedende, skal vurderes ut fra hvordan en alminnelig opplyst, 
rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte den. Diabetikere er 
ikke en særlig sårbar eller svekket gruppe, men vil på linje med andre, friske personer evne å 
forstå og gjøre seg kjent med tekst og bilde. Tvert imot må det legges til grunn at diabetikere 
som gruppe har større kunnskap om systemet for refusjon og måling av blodsukker enn andre 
forbrukere, og vurderingen må være hvordan den gjennomsnittlige forbruker av 
blodsukkermålere vil forstå annonsen. 
 
Annonsen angir ett av HELFOs to krav for refusjon, nemlig maksimum avvik på +/- 20 % ved 
laboratorieforsøk. Utelatelsen av informasjonen om feilmargin ved egenmåling endrer ikke 
budskapet om at enkelte blodsukkermålere har høyere grad av nøyaktighet enn andre, og 
endrer heller ikke hvordan leseren forstår budskapet. Det er ikke påvist at det er 
årsakssammenheng mellom den påstått uriktige informasjon/villedning og påvirkning av 
etterspørselen. 
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Annonsen uttaler seg ikke om konkurrentens produkter, og uttrykker ikke tvil om at 
konkurrentenes produkter kvalitetsmessig er tilfredsstillende og gjenstand for refusjon. 
Budskapet er forskjellen i nøyaktighet.  
 
Annonsen antyder ikke at myndighetene vurderer å endre kvalitetskravet for refusjon. Det går 
uttrykkelig frem at kravet er +/- 20 % avvik fra en sammenlignende metode 
(laboratorieforsøk). Deretter fremsettes det hypotetiske spørsmål: ”Hva om kravet ble endret 
til +/- 10 % ?” Dette viser klart at det ikke har betydning for dagens refusjonsordning. 
Det er heller ikke riktig at annonsen gir inntrykk av at Bayers produkt ikke oppfyller kravene 
til refusjon. Det følger direkte av teksten at Bayers score på 59,5 % knytter seg til Locks 
studie hvor kravet er +/- 10 %, og at det ikke er sammenheng mellom resultatet for Bayers 
produkt og dagens refusjonsordning. Annonsen gir således ikke grunn til å tro at produkter 
som tidligere var refunderbare, ikke lenger faller inn under ordningen. 
  
Den vitenskapelige studien er utført av de anerkjente forskerne J. P. Lock og Ronald Ng. 
Lock påtar seg oppdrag for Abbott og andre, og får betalt på lik linje med andre uavhengige 
oppdragsforskere. Også Ronald Ng, som er ansatt i Abbott, har gjennom flere år arbeidet med 
studier av diabetes. Forsøket følger anerkjent forskningsopplegg, og nøyaktigheten ble målt 
ved anvendelse av den relevante ISO-protokoll for utprøvning av blodsukkerstrimmel- og 
apparat for egenmåling for diabetikere. Studien er publisert i det relevante blad for 
helsepersonell innen diabetesfeltet og godkjent for presentasjon på den største og mest 
anerkjente diabeteskonferansen i Europa i 2010. Studien har anerkjennelse i fagmiljøet for 
diabetes. 
 
Det er hovedsakelig SKUP som foretar testene av produktet for produsenter, men annen 
dokumentasjon kan benyttes som grunnlag for refusjon. Annonsen gir ikke inntrykk av at 
studien bygger på den metoden som vanligvis benyttes.  
 
I annonsen vises til måleren FreeStyle Lite, mens man i testen bruker måleren FreeStyle 
Freedom Lite. Studien gjelder imidlertid blodsukkerstrimlenes nøyaktighet, og ikke apparatets 
nøyaktighet. Testresultatene presentert i annonsen er således relevante og riktige. Bayers 
målesystem var i mai 2010 det samme som tidligere, bare med nytt navn.  
 
Markedsføringsloven § 26 krever at informasjon som gis er korrekt og ikke er villedende på 
annen måte. Dette tilsier at vitenskapelige studier må ha en viss faglig tyngde, men ikke at 
tester av blodsukkerapparater som brukes i markedsføringsøyemed skal bygge på samme 
protokoll som benyttes for måling av om refusjonskravene oppfylles. Det sentrale er at 
diabetikeren kan stole på resultatet. Det er ikke grunnlag for å underkjenne den faglige 
kvaliteten ved studien, eller for å si at det er villedende å bruke resultatene i annonsen. 
  
Annonsen strider heller ikke mot forbudet om nedsettende omtale av konkurrenter i 
markedsføringsloven § 26, jf. forskriften om sammenlignende reklame. Annonsen gir 
opplysninger om nøyaktigheten ved blodsukkermålere, basert på en faglig studie. At Bayer 
ikke er fornøyd med testresultatet, er ikke til hinder for at det offentliggjøres. Abbott har i 
medhold av den kommersielle ytringsfrihet rett til å bruke den informasjonen som er gitt i 
annonsen, og som bygger på korrekt faktum og saklige argumenter. 
 
Informasjonen fyller saklighetskravet i markedsføringsloven § 27 og trekker ikke inn 
”uvedkommende forhold”. Kravene til refusjon og målernes nøyaktighet er relevant for 
diabetikere. Av medisinske og helsemessige årsaker har det betydning å ha produkter med 
størst mulig nøyaktighet, uavhengig av hvilke krav som stilles for refusjon. 
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Det er for øvrig en internasjonal diskusjon om kravene til nøyaktighet ved blodsukkermålere 
bør være strengere, slik det amerikanske diabetesforbundet mener. Et strengere krav er et 
aktuelt tema, og ikke usaklig når annonsen nettopp gjelder nøyaktigheten ved bruk av 
blodsukkermålere. 
 
Det foreligger ikke elementer i markedsføringen som ikke fanges opp av spesial-
bestemmelsene, og det er da ikke grunnlag for å anvende markedsføringslovens § 25. 
Kampanjen i apotek må likestilles med andre kampanjer hvor leverandører av ulike produkter 
gir ut gratis testvarer som en del av egen markedsføring, noe som ikke bare er vanlig, men 
også fullt lovlig. Restriksjoner på bytte kan ikke pålegges uten klar hjemmel.  
Kampanjen og annonsen kan etter Abbotts oppfatning ikke ses i sammenheng: tidspunktene er 
ulike, temaene er ulike, og markedsføringskanalene er ulike. 
  
Kampanjen er en brukerundersøkelse hvor kunder ble spurt blant annet om hvor mange 
ganger pr. dag blodsukkeret måles, hvordan det er å overføre blodet til teststrimmelen 
sammenlignet med systemet som diabetikeren allerede bruker m.v. Formålet var å få 
tilbakemeldinger på Abbotts nye, oppgraderte blodsukkerstrimmel. I den forbindelse mottok 
diabetikerne en gratis blodsukkermåler for testing samt 10 teststrimler. Det er riktig at 
brukerundersøkelsen dels var rettet mot diabetikere som bruker Bayers blodsukkermåler, men 
alle diabetikere hadde mulighet til å delta, uavhengig av hvilken leverandør de benyttet. 
Kampanjen innebar ikke at de som i dag bruker Bayers produkt, skal tilbys Abbotts 
blodsukkermåler. Det er ikke riktig at kundene ble lokket med en TV dersom de byttet til 
Freestyle – de hadde verken plikt til å bytte blodsukkermåler eller til å delta i konkurransen. 
Kampanjen kan ikke i seg selv anses å være i strid med god forretningsskikk. Det vises til det 
som ovenfor er sagt om diabetespasienter som gruppe, og at det er vanlig og også fullt lovlig å 
bytte blodsukkermålere. 
 
Ved bedømmelsen av kampanjen – og annonsen – må det for øvrig legges vekt på at 
konkurransen i dette markedet er sterk og aggressiv. Markedsføringen som klagen gjelder, går 
ikke ut over det som må regnes som normalt i markedet. Også Bayer er svært aktive i 
markedsføringen av egne produkter for å få diabetikere til å bytte fra et konkurrerende 
produkt til Bayers produkt. 
 
Heller ikke kampanjen er i strid med markedsføringsloven § 25. 
 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
  
Ved bedømmelsen av om Abbotts annonse og kampanje er i samsvar med markeds-
føringslovens regler, er det avgjørende hvilket budskap leserne vil oppfatte. Det må 
forventes at mange av de 120.000 leserne av bladet Diabetes vil feste seg ved det som 
umiddelbart fremtrer som hovedbudskapet i annonsen, og uten å studere den grundig. 
Men det forhindrer ikke at også det som er mindre fremtredende i annonsen, må være 
korrekt og relevant. 
 
Abbotts annonse består av en sammenligning av systemene for blodsukkermåling fra tre 
av de fire store leverandørene i det norske markedet. Det fremtredende elementet er 
dartskiven med piler for ”plassering” av de tre konkurrentene. Ifølge Abbott illustrerer 
dartskiven de tre systemenes avvik ved et krav om pluss-minus 10 % nøyaktighet, slik 
det fremgår av teksten. Næringslivets Konkurranseutvalg finner det klart at det ikke er 
dette budskapet som fremkommer ved hjelp av dartspillet og hovedteksten. Det som 
dartskiven – og hovedteksten – gir inntrykk av, er forskjellen i systemenes nøyaktighet – 
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dvs at målinger ved hjelp av Abbotts system har en gjennomgående nøyaktighet på 
95,5 %, mens Bayers system gir en gjennomgående nøyaktighet på 59,5 %. Dette er 
uriktig og derfor villedende og i strid med markedsføringsloven § 26. 
 
Budskapet om at Abbotts system har en nøyaktighet på 95,5 %, understrekes i teksten 
om at det er ”ett system” som er svært nøyaktig og oppfordring til den som ønsker ”god 
nøyaktighet” om å bytte til Abbotts system. Her utelates markedslederen, som i følge den 
testen som Abbott selv påberoper, har omtrent samme nøyaktighet som Abbotts system. 
Også dette er villedende og i strid med markedsføringslovens § 26. 
 
Bruken av dartspill som blikkfang er effektfull og forsterkes av at bare de fem innerste 
ringene er med og av pilenes retning og skyggeeffekt. Pilen for Abbotts system gir 
inntrykk av å peke rett mot sentrum, mens pilen for Bayers system gir inntrykk av å 
være på vei ut av skiven, og representerer skivebom. Annonsen er innrettet særlig på å 
ramme Bayer, som er den eneste leverandøren som er identifisert med produsentnavn 
og ikke bare med produktets varemerke. På denne måten er annonsen ikke bare 
villedende, men også nedsettende i strid med markedsføringslovens § 26 jf. forskriften 
om sammenlignende reklame punkt 3 litra d. 
 
I forhold til det som for en vanlig leser – også en diabetes pasient – er naturlig forståelse 
av annonsens budskap, nemlig forskjellene i målingenes alminnelige nøyaktighet, er 
underteksten om refusjonskrav forvirrende. Det gjelder både referansen til de 
eksisterende refusjonskriterier, og referansen til det hypotetiske i refusjonskriteriene. 
Denne teksten er ikke relevant i forhold til det Abbott selv fremhever som poenget, 
nemlig at nøyaktighet i seg selv - og uavhengig av refusjonskriteriene - har fordeler for 
pasientene. Referansen til aktuelle og hypotetiske refusjonskrav er således et irrelevant 
forhold i strid med forbudet mot fremstilling som på urimelig måte trekker inn 
uvedkommende forhold, jf markedsføringslovens § 27. 
 
I annonsen refereres det til J.P. Lock, 2010: ”Accuracy of four blood glucose monitoring 
systems” som grunnlag for opplysningene i annonsen. De av leserne som måtte legge 
merke til denne referansen, vil naturlig oppfatte at det dreier seg om en publisert 
vitenskapelig artikkel. Det er det ikke, men en upublisert rapport basert på testing 
utført ved hjelp av Lock, som gjennom flere år har vært benyttet av Abbott for å 
gjennomføre slike sammenligninger, og formulert av en ansatt av Abbott. Referansen til 
Lock gir derfor et villedende inntrykk, og er i strid med markedsføringslovens § 26.  
Konkurranseutvalget finner ikke grunn til å gå nærmere inn på rapporten og svakheter 
ved denne. Det bemerkes likevel at ved å påberope tekniske undersøkelser, forlenes 
markedsføringen med særlig troverdighet. Det må derfor stilles krav om at slike 
undersøkelser er fullt ut objektive og relevante for produktenes kvalitet og egnethet. 
Samlet sett er annonsen gjennom kombinasjonen av dartskiven som slående virkemiddel 
og hovedteksten i annonsen egnet til å skape usikkerhet og forvirring hos pasient-
gruppen. Nettopp innenfor den medisinske industri er det forventning om at markeds-
føringen er nøktern og sannferdig, slik at pasienter ikke unødvendig skal behøve å 
bekymre seg for om de produkter de benytter, har den kvaliteten de skal ha. Etter 
Konkurranseutvalgets vurdering er annonsen etter en totalvurdering også i strid med 
god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringslovens § 25. 
 
Kampanjen i apotek må sees i sammenheng med annonsen. Gjennom annonsen har 
Abbott skapt usikkerhet om Bayers utstyr er bra nok. Abbott går så videre med 
målbevisst og direkte pågang rettet mot Bayers kunder. I den forbindelse har Abbott 
engasjert apotekpersonalet for å gjennomføre det som fremtrer som en vanlig 
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brukerundersøkelse. Dette er etter Konkurranseutvalgets vurdering klart i strid med 
god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringslovens § 25. 
 
Konkurranseutvalget vil på bakgrunn av partenes anførsler for ordens skyld bemerke 
at markedsføringslovens regler gjelder på vanlig måte, også når det er sterk og aktiv 
konkurranse i et marked. Selv om en næringsdrivende opptrer i strid med lovens regler, 
gir ikke det konkurrenten grunnlag for selv å se bort fra de rammer som markeds-
føringsloven setter for akseptabel markedsføring. Det adekvate er å benytte de 
rettsmidler som står til disposisjon, for eksempel klage til Næringslivets 
Konkurranseutvalg. 
 
Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig. 
 
 
 

 
 


