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VEDTEKTER for
NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG
SIST ENDRET 26.04.2006

§ 1. Utvalgets mandat
Næringslivets Konkurranseutvalg gir, etter
klage fra en part, uttalelse i tvister mellom
næringsdrivende om anvendelsen av
bestemmelsene i lov av 16. juni 1972 om
kontroll med markedsføring og avtalevilkår,
dens kapittel I (§§ 1 - 9, dog ikke § 1 annet
ledd).

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 behandler ikke saker som fortrinnsvis
gjelder forholdet mellom næringsdrivende og
forbrukere, og heller ikke saker som er eller
kan ventes å bli brakt inn for Markedsrådet, jf.
lovens §§ 12 og 13.

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.

Deltakende organisasjoner er:









Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
HSH
Coop NKL BA
ANFO Annonsørforeningen
Kreativt Forum
TV2 AS
Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Posten Norge AS

Utvalgets representanter og vararepresentanter har en funksjonstid på inntil 4 år, dog
således at halvparten av dem er på valg hvert
annet år. Ved første gangs oppnevnelse av
Utvalget skjer oppnevnelsen av halvparten av
dem for 2 år. Utvalgets formann og nestformann kan gjenoppnevnes flere ganger,
mens de øvrige representantene og vararepresentantene kan gjenoppnevnes én gang i
samme funksjon. Ingen kan fungere etter fylte
70 år.

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.

§ 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.

§ 2. Utvalgets sammensetning og
funksjonstid
Næringslivets Konkurranseutvalg skal ha
følgende sammensetning:
To representanter med en vararepresentant for
industrien, oppnevnt av Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO).

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.

To representanter med en vararepresentant for
handelen, oppnevnt av HSH.
To representanter med en vararepresentant for
den kooperative handel, oppnevnt av Coop
NKL BA.

Den eller de oppgitte motparter gis anledning
til å besvare klagen i et skriftlig tilsvar innen en

To representanter med en vararepresentant for
markedsføring, herunder reklame, oppnevnt i
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fastsatt frist. Vanligvis har hver av partene
anledning til å avgi ett skriftlig innlegg til.
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.

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.

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.

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.

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.

§ 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.

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.

De deltakende organisasjonene stemmer i
forhold til kostnadsfordeling.

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.

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.

§ 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.

§ 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.

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.
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SAKSOVERSIKT 2008

SIDE

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

01/2008
……………………………………………………
Mills DA – Bakers AS
Spørsmål om etterligning av klagers design på brødposer, i strid
med mfl. §§ 8a og/eller 1.

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

02/2008
…………………………………………………… 13
Media Stavanger AS – Grieg Kalenderforlag AS

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

03/2008
…………………………………………………… 18
Nera Networks AS – Trac ID Systems AS

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

04/2008
…………………………………………………… 22
Lilleborg AS – Reckitt Benckiser (Skandinavia) A/S

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

05/2008
…………………………………………………… 26
FK TeknikDesign APS – Würth Norge AS
Spørsmål om salg og markedsføring av lakkstativ er i strid med
mfl. 8a, evt. § 1.

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

06/2008
…………………………………………………… 31
Norsk Samson AS – Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

07/2008

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

08/2008
……………………………………………………… 38
Mediaplanet AS – Value Publishing DA
Spørsmål om produktetterligning av temaavis, startet opp av
en tidligere ansatt hos klager, i strid med mfl. §§ 8a og 1.
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Spørsmål om innklagedes produksjon, markedsføring og salg av
”Primstav 2008” er en etterligning av klagers ”Magnetkalenderen”,
i strid med mfl. §§ 8a eller 1, og for øvrig i strid med § 2.

Spørsmål om etterligning av tekniske tegninger og bruk av
forretningshemmeligheter og knowhow, i strid med mfl. §§ 7, 8,
8a og 1.

Spørsmål om ulovlig sammenligning av produkter i strid med mfl. § 2
første ledd, jf fjerde ledd og forskrift om sammenlignende reklame § 3.
Se også sak 10/2008, side 53.

Spørsmål om innklagede har overtrådt markedsføringslovens §§ 1
og/eller 8a på en rekke områder.

……………………………………………………… 35

A/S Den norske Eterfabrikk – Apokjeden AS
Spørsmål om innklagedes produkt ”Plasterfjerner” og tilhørende
emballasje er en ulovlig etterligning av klagers produkt, i strid med
mfl. §§ 8a og 1.
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SIDE

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

09/2008
……………………………………………………
C. Frimann Dahl AS – Bilglassforeningen i Norge
Spørsmål om innklagede har opptrådt i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2

46

Sak nr.
Partenes navn:
Saken gjelder:

10/2008 …………………………………………………...
Reckitt Benckiser (Skandinavia) AS – Lilleborg AS
Spørsmål om ulovlig sammenligning av produkter i strid med
markedsføringsloven § 2 og forskrift om sammenlignende
reklame § 3. Se også sak 04/2008, side 21.

51

Sak nr.
Partenes navn:

11/2008 …………………………………………………..
1. Media Plus AS, 2. Frantz Annonseservice AS Cicero Annonsebyrå AS
Spørsmål om bruk av tilgift i markedsføring vedr. konkurranse
om offentlig anskaffelse, i strid med markedsføringsloven §§ 4
eller 1.

55

Saken gjelder:
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Sak nr. 01/2008
Den 07.04. 2008: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Anna E. Nordbø,
Magnus Frosterød, Thea Broch, Erik Loe og Henrik Munthe.
Påstand om etterligning av design på brødpose. Utvalget fant det klart at det ikke forelå en
etterligning. Posene var vesentlig forskjellige, og det var ingen forvekslingsfare. Innklagedes
pose var en videreføring av bedriftens egen designprofil, og det var ingen utnyttelse av klagers
innsats eller resultat. Det forelå følgelig ingen overtredelse av markedsføringsloven § 8a eller
§ 1.

Klager:

Mills DA
Postoks 4644 Sofienberg
0506 Oslo

Prosessfullmektig:

Advokat Kyrre Eggen
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

Innklaget:

Bakers AS
Postboks 43
0508 Oslo

Prosessfullmektig:

Advokat Camilla Vislie
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo

Sakens parter
Klager, Mills DA (Mills), er en av Norges største aktører innen næringsmiddelindustrien, og
har oppgitt å ha en årlig omsetning på i overkant av NOK 2 milliarder, hvorav ca. NOK 400
millioner knytter seg til Vita hjertego’-produktene. Mills er en forholdsvis ny aktør innen
brødmarkedet, og markedsandelen innen dette markedet er oppgitt til å ligge på ca. 1 %.
Innklagede, Bakers AS (Bakers), er Norges største bakeriprodusent, og er 100 % eiet av Orkla
ASA. Årsomsetningen for Bakerskonsernet er i det vesentlige knyttet til brød og bakervarer,
og markedsandel innen dette segment er oppgitt til ca. 32 %.
Klager, Mills DA, har i det vesentlige anført:
Vita hjertego’ margarin ble lansert av Mills i 1997, og i dag består Vita hjertego’-serien av en
rekke produkter som majones, leverpostei, ystet og modnet pålegg, fruktdrikk og brød.
Emballasjen som er benyttet på Vita hjertego’-produktene er særpreget og original og utviklet
i 1996. Kostnadene til utvikling av designen estimeres samlet til NOK 2,5 mill.
Designen er tydelig og konsis, og formålet med de ulike designelementer er særlig å skape
gjenkjennelse for hjertesunnhet og signalisere vitalitet og livsglede, i tillegg til å symbolisere
at et sunt hjerte er essensielt i en frisk kropp. Den sterke karakteristiske grønne bunnfargen,
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Vita-mannen og Vita-hjertet er sentralt. Vita-mannen (figuren) viser en vital og spenstig
menneskelignende kropp som strekker seg ut i en bue med armene hevet og er registrert som
varemerke. I tillegg benyttes fargene rødt, blått, hvitt og gult på skrift og andre
designelementer.
Alle designelementene er beholdt siden lanseringen i 1997 og benyttes på alle produktene.
Vita hjertego’ er derfor lett gjenkjennelig i alle produktkategoriene, og undersøkelser viser at
Vita hjertego’ er meget godt kjent av forbrukere og assosieres med sunnhet og godt for
kroppen.
Mills Vita hjertego’ ekstra grovt brød ble lansert til COOP Mega i februar 2006 som et
frossent brød til butikkbakeriet. Brødet stekes ferdig i butikk og selges som ferskt brød i en
perforert plastbrødpose med Vita hjertego’-profil. Konseptet ble videreutviklet til å tilby
brødet som dagsferskt direktelevert brød til flere kjeder i januar 2007. Dette er Vita hjertego’
ekstra grovt brød, som denne saken gjelder.
Bakers brød har en rekke konkrete likheter i merking og emballasje med Vita hjertego’brødet. Blant annet bruker Bakers den samme særegne grønnfargen som bunnfarge, sammen
med fargene rødt og blått på skrift eller andre designelementer. Bakers benytter også en figur
som strekker armene i været, lik Vita-mannen. På emballasjen til Bakers brød er det videre
angitt et hjerte med markering rundt buene, likt hjertet på Vita hjertego’-brødet. Plasseringen
av ”Ekstra Grovt” merket er også likt, emballasjene har en lik sjekkpunktliste, samtidig som
navnet på begge brødene, ”EKSTRA GROVT BRØD”, fremstår som likt. Disse likheter, samt
helhetsinntrykket av emballasjen på Bakers Brødet, medfører en ulovlig etterligning i strid
med markedsføringsloven §§ 8a og 1. Når det gjelder forvekslingsfaren, vises det særlig til at
brødene stort sett ikke finnes i samme butikk, slik at forbrukerne ikke vil ha emballasjene side
om side. Det er derfor ikke riktig å foreta detaljstudier for å finne forskjeller.
Helhetsinntrykket medfører forvekslingsfare.
Innklagede, Bakers AS, har i det vesentlige anført
Bakers bestrider at den innklagede reklamekampanjen er i strid med markedsføringslovens
regler.
Sunt brød eller helsebrød er en dominerende trend innenfor brødmarkedet. Bakers har lansert
flere helsebrød de siste årene og jobber kontinuerlig med videreutvikling av dette segmentet.
Som ledd i dette utviklet Bakers et nytt Omega-3 brød. Bakers Omega-3 ekstra grovt brød ble
lansert i september 2007 og inngår som en integrert del av Bakers Naturlig Sunt-serien som
ble etablert i 2006, altså før Mills kom inn på brødmarkedet.
Formålet med utformingen av emballasjen til Omega-3-brødet har vært å innpasse brødet i
Naturlig Sunt-serien som ble påbegynt før Mills introduserte Vita-brødet. Bakers har benyttet
sin egen serie, og ikke Vita-brødet, som forbilde for emballasjen. Emballasjen på Bakers
Omega-3 ekstra grovt brød benytter alle de vesentlige elementene i denne serien i
kombinasjon med tidligere Bakers-emballasje, herunder en svært tydelig logo. Det foreligger
derfor ingen etterligning.
Farger, skrift, designelementer og figurer er brukt på helt forskjellig måte på Bakers og Mills
emballasjer. Det foreligger derfor verken etterligning eller forvekslingsfare. De fargene som
er brukt på emballasjen til Bakers Omega-3 ekstra grovt brød er dessuten svært vanlige å
bruke på brødprodukter. Det vises også til at klare, sterke blåfarger er helt dominerende når
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det gjelder mat som inneholder Omega-3, og sterke grønnfarger er svært vanlig for
helsevennlig mat. Mills har heller ingen ”førstebrukerrett” til fargene grønn, blå og rød på
brødemballasje. Bakers har en rekke ganger tidligere benyttet sterke, lyse grønnfarger på
brødemballasje.
Når det gjelder påstanden om etterligning, har det formodningen mot seg at Bakers, som er
markedsledende på området, skulle etterligne en marginal konkurrents produkt. Mills har kun
en markedsandel på 1 %, mens Bakers er en dominerende aktør innenfor brødmarkedet. Ved
markedsføringen av brødet har det vært helt sentralt for Bakers å få frem at brødet inneholder
Omega-3, og derfor er særlig sunt. Dersom Bakers skulle ha etterlignet Vita-brødet, ville dette
innebære en undergraving av fordelene ved Bakers eget produkt.
Når det gjelder forholdet til markedsføringsloven § 8a, vises det særlig til at det ikke
foreligger noen forvekslingsfare, i og med at produsentenes logo og navn klart og tydelig
fremkommer på begge emballasjene. Omega-3-brødet er dessuten helt tydelig merket med
Naturlig Sunt-logoen rett under Bakers-logoen. Logoene er vesentlig forskjellige, både i farge
og form. For øvrig foreligger det heller ikke en ”urimelig utnyttelse av en annens innsats eller
resultater”, slik kravet er for å komme i strid med markedsføringsloven § 8a.
Når det gjelder forholdet til markedsføringsloven § 1, bemerkes at Bakers ikke har søkt å
snylte på Mills markedsføringsinnsats. Bakers har ikke etterlignet Vita-brødet, men søkt å
tilpasse emballasjen til de øvrige Bakers produktene i samme serie. Endelig vises til at det
følger av rettspraksis at det skal vises forsiktighet med å anvende § 1 når det dreier seg om
lignende tilfeller som de som faller inn under spesialbestemmelsene, og vilkårene for disse
ikke er oppfylt.

Eksempel på Bakers serie Naturlig sunt.
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Klagers brødpose

Innklagedes brødpose
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Konkurranseutvalget har foretatt en sammenligning av de to brødposene for
henholdsvis Mills Vita hjertego’ ekstra grovt brød og Bakers Omega-3 ekstra grovt brød. Et
samlet utvalg finner det helt klart at det her ikke foreligger en etterligning i
markedsføringslovens forstand.
De to posene fremstår etter Konkurranseutvalgets syn som helt ulike. Klagers pose har
en gulgrønn grunnfarge, mens innklagedes pose har gråaktig, ubleket bunnfarge med
dekor i bl.a. grønt og blått. De mest fremtredende elementer på klagers brødpose er
fokuseringen på ordet Vita, skrevet med et rødt hjerte som prikk over i’en, og en
fantasifigur med en spesiell utforming som går igjen i Vita hjertego’-produktene. I
tillegg har posen et fotografi av brød. Ingen av disse elementer gjenfinnes på
innklagedes brødpose. På innklagedes pose er det derimot fokusert på Omega-3, samt på
Naturlig Sunt-logoen. Den har også et iøynefallende stort grønt hjerte sentralt plassert.
Ingen av disse elementer finnes på klagers pose. På Bakers brødpose er det riktignok
også en menneskefigur med armene ut. Denne er imidlertid helt annerledes enn klagers,
idet den er en mer naturtro gjengivelse i skyggeform av en hoppende kvinne. Bakers har
også tidligere anvendt en hoppende kvinne i samme type utforming og på samme sted på
sine brødposer, selv om dette har vært i form av et barn som hopper tau. Noen enerett
til å anvende figurer som signaliserer sunnhet og livsglede, kan Mills ikke påberope seg.
Konkurranseutvalget er således enig med innklagede i at så vel farger, skrift,
designelementer og figurer er brukt på helt forskjellig måte på Bakers og Mills
emballasjer, og at det derfor verken foreligger etterligning eller forvekslingsfare. Det
siste gjelder selv om posene ikke ses ved siden av hverandre. Det foreligger følgelig
heller ingen krenkelse av markedsføringsloven § 8a.
Konkurranseutvalget finner heller ikke at det foreligger noen urimelig utnyttelse av
Mills resultater eller innsats, eller at det foreligger andre elementer som kan gi grunnlag
for å anvende markedsføringsloven § 1. Posen for Omega-3 brødet føyer seg inn i
Naturlig Sunt serien, og det fremstår ikke tvilsomt at posen er en videreføring av det
designet som der er brukt og ikke en utnyttelse av klagers innsats.
Uttalelsen er enstemmig.
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Sak nr. 02/2008
Den 25.06. 2008: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel,
Magnus Frosterød, Thea Broch, Bjørn Tore Flaatten, Erik Loe og Henrik Munthe.
Veggkalender med månedsark og magnet og illustrert med primstav var beskyttet mot
tilnærmet identisk kalender fra konkurrent. Innklagede kunne enkelt holdt større avstand til den
etablerte veggkalender. I strid med § 1. Dissens

Klager:

Media Stavanger AS
Postboks 789, Sentrum
4004 Stavanger

Prosessfullmektig:

ProJure Advokatfirma DA
v/advokat Erik Torall
Postboks 127
4001 Stavanger

Innklaget:

Grieg Kalenderforlag AS
v/daglig leder Terje Kinden
Hvamsvingen 4
2013 Skjetten

Prosessfullmektig:

Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
v/advokat Nina Melandsø
Postboks 359, Sentrum
0101 Oslo

Sakens bakgrunn
Rocon AS har i mange år solgt en veggkalender med magnet og primstav.
Kalenderen består av en papp bakplate med magnetplate, avbildning av primstav sommerside
og vinterside på toppen og månedsark inndelt i uker og dager under. En sirkelformet magnet
kan flyttes fra dag til dag. På kalenderens siste side er primstavtegnene forklart.
I 2006 kjøpte Media Stavanger AS alle rettigheter Rocon måtte ha til kalenderen. Ifølge
avtalen har selger ingen registrert beskyttelse for kalenderen, men innestår for at tilsvarende
kalender, det vil si en kalender med en magnet som datomarkør, ikke er i produksjon noe
annet sted, og heller ikke markedsføres av andre i Norge eller andre markeder som selger er
kjent med.
I 2006 begynte Grieg Kalenderforlag AS, nedenfor kalt Grieg, å markedsføre en tilsvarende
kalender med papp bakplate med magnetplate, avbilding av primstaven på toppen og med et
ark for hver måned inndelt i uker og dager, og der en sirkelformet magnet flyttes rundt.
Klager, Media Stavanger AS, har i det vesentlige anført
Klagers primstavkalender har, med sine forskjellige elementer, et innarbeidet særpreg som
utgjør et selvstendig og originalt produkt. Dette kalenderproduktet har krav på rettsvern mot
etterligninger som Griegs ”magnetkalender-primstav”.
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Det er ingen andre veggkalendere i markedet som har alle de enkeltelementer som klagerens
kalender er bygget opp av.
Griegs kalender er en tilnærmet direkte kopi av den kalender som selges av Media Stavanger,
og som har vært markedsført av selskapets rettsforgjengere i minst 20 år.
Både i navn, utseende, utforming/design og layout fremstår kalenderen fra Grieg og Media
Stavanger som tilnærmet identiske kalenderprodukter. Elementene som produktet er bygget
opp av, er systematisk etterlignet av Grieg i utforming og i plassering. Betraktet som helhet
fremtrer produktene som identiske, og forskjellene oppfattes bare når man positivt ser etter
dem. Forskjellen i forsidebildet er i denne forbindelse ikke relevant. Det varierer fra år til år,
og gir ingen grunn for forbrukeren til å skille produktene.
Det kan ikke være tvil om at Griegs kalender ikke er designet på fritt grunnlag, men er en
kopiering av Media Stavangers kalender. På denne måten utnytter Grieg den innsats som
ligger til grunn for klagers design og markedsføring av kalenderen gjennom mange år, og den
goodwill som derved er oppnådd.
Kalenderne er forvekselbart like, og kunder, forbrukere og andre, blir villedet til å tro at det er
det samme produkt som de tidligere har kjøpt. Dette er i strid med markedsføringsloven § 8a
og § 2. Merking av produktet med produsent hindrer ikke forveksling. Slik merking er ikke
noe forbrukeren eller andre kjøpere umiddelbart legger merke til – det avgjørende er
kalenderens utforming og det umiddelbare visuelle uttrykk.
Den tid og de utgifter som Grieg kalenderforlag har opplyst er anvendt på design av deres
magnet primstavkalender, må være knyttet til en ren designkopiering av Media Stavangers
kalender, og ikke til selvstendig skapende innsats. Det er svært få, utenom grafiske fagfolk,
som evner å se noen forskjell mellom de to kalenderne.
Under enhver omstendighet har Grieg ikke utnyttet de variasjonsmuligheter som foreligger
ved utarbeidelse av en kalender av denne type, noe som i seg selv er i strid med
markedsføringsloven § 1. Det forhold at forsiden er forskjellig, er ikke relevant; forsidebildet
vil variere fra år til år, og utgjør ingen gjenkjennelse. Det klagen gjelder, er selve kalenderen
slik den fremstår i bruk, og som er det som gjenkjennes av kunden.
Et særlig forhold er også at Grieg kalenderforlag, som markedsfører en rekke forskjellige
typer kalendere, krever at deres kunder er ”totalkunder”, og at de derfor må bestille alle typer
kalendere gjennom Grieg kalenderforlag. På denne måten ”pådytter” Grieg sine kunder et
plagiatprodukt, noe som i seg selv må være i strid med god forretningsskikk, jfr.
markedsføringsloven § 1. Media Stavangers kunder opplyser at de nå ”må” kjøpe denne type
kalender av Grieg kalenderforlag, og den aggressive og rettsstridige markedsføringen har
resultert i vesentlig reduksjon av omsetningen av Media Stavangers primstavkalender.

Innklagede, Grieg Kalenderforlag AS, har i det vesentlige anført
Det finnes en rekke ulike kalendertyper i markedet, som bordkalendere, veggkalendere,
spiralkalendere m.fl. Selv om det finnes mange forskjellige kalendere, er markedet preget av
at kalendere innen samme genre er relativt like, noe som har sammenheng med at en
kalenders utseende og design langt på vei er funksjonsbestemt.
Også veggkalendere preges av stor grad av likhet. Følgende elementer brukes av en rekke
produsenter:
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-

avkutting av de øverste hjørnene, slik vedlagte kopi viser
rund magnet for avmerking av dato har vært brukt av for eksempel Almanakkforlaget
siden før 1954, og av andre gjennom en årrekke
magnetplate er nødvendig for at magneten skal sitte på kalenderen, og plasseringen på
siste side er gitt
primstav er en gammel norsk kalender, og ikke noe klager har skapt

Designen på veggkalendere er funksjonsbestemt og er derfor relativt lik for mange kalendere.
Flere veggkalendere har et ark pr. måned, med angivelse av ukedager og datoer henholdsvis
loddrett og vannrett. Det benyttes nøytrale fonter, sort for vanlige dager og rødt for søn- og
helligdager. Ingen kan påberope enerett til en slik utforming.
På den annen side er det også forskjeller mellom partenes kalendere:
-

klagers kalenderbakgrunn har en hvit ramme rundt hele, noe som ikke brukes på
Griegs kalender
klagers kalender har et forsidebilde, mens Griegs kalender har kalenderbladet fra
januar som forside og med rød stripe over kalenderbladet med teksten ”primstav
2008”

Grieg har brukt egen designer til å utforme primstaven for sin kalender, og symbolene skiller
seg klart fra klagers primstav, selv om symboler og inndeling følger av den originale
primstaven.
Grieg har tydelig merket sin kalender med ”Grieg Kalenderforlag” på forsiden, og sammen
med forsidebildet blir kalenderne, slik de fremstår for kundene, svært forskjellige.
Klagers kalender inneholder ingen særpreget design, og bruk av primstav som dekorasjon på
en kalender kan ikke anses som originalt, og kan heller ikke forbeholdes en aktør. Det
foreligger således ingen innsats som beskyttes av markedsføringsloven § 8a. I hvert fall må
eventuelt vern være svært smalt, og de forskjeller som finnes, nemlig forsiden på kalenderne,
symbolene i primstaven og merkingen av Griegs kalender med selskapets logo på forsiden, vil
da være tilstrekkelig til at forholdet faller utenfor markedsføringsloven § 8a.
Så like som denne type kalendere er, vil det heller ikke foreligge noen egentlig
forvekslingsfare.
Når klagers produkt mangler originalitet, kan det heller ikke foreligge noen urimelig
utnyttelse av klagers innsats. Avtalen med Rocon og en høy kjøpesum kan ikke tillegges vekt
i denne sammenheng.
Det foreligger ikke grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 1. Det er for det første ikke
riktig at Grieg setter vilkår om kjøp av alle kalenderne overfor sine kunder. Om så hadde
vært, ville en slik kobling ikke utgjøre noe brudd på markedsføringsloven § 1.
Det foreligger ikke bruk av villedende forretningsmetoder i strid med markedsføringsloven
§ 2.
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Eksempel på klagers kalenderark

Eksempel på innklagedes kalenderark
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Selve konseptet – veggkalender med månedsark og magnet for markering av dato – kan
ikke undergis enerett for en bestemt produsent. Det samme gjelder det å illustrere en
kalender med primstav.
Videre vil mange elementer ved utformingen av selve kalendariet være gitt. Dette betyr
imidlertid ikke at selv slike enkle produkter ikke kan være beskyttet mot etterligning.
På den annen side; jo mer trivielt og banalt et produkt er i sin utforming, jo smalere er
vernet. I slike tilfeller kan – etter omstendighetene – selv små forskjeller mellom
produktene være tilstrekkelig til at markedsføringslovens regler ikke anses overtrådt,
mens ren kopiering – ”slavisk etterligning” – som regel vil være i strid med loven. Når
det gjelder vurderingene, vises til Næringslivets Konkurranseutvalgs uttalelse i sak nr 4
for 2000, og de avgjørelser det der er vist til.
Ved avgjørelsen av klagen har Konkurranseutvalget delt seg i et flertall på 8 og et
mindretall på en representant.
Flertallet, representantene Schei, Dørstad, Amundsen, Myrmel, Broch, Flaatten, Loe og
Munthe har følgende syn: Selv om klagers kalender er et enkelt produkt, er det likevel
rom for variasjoner når det gjelder størrelse, proporsjoner, fonter og plassering av
elementer som primstaven. Innklagede har valgt å benytte alle disse elementer på
samme måte som klager, ned til detaljer som avkutting av de øverste hjørner på
bakplaten og uten variasjoner av betydning. Den vesentligste forskjellen er at
bakstykket for klagers kalender har en hvit kant, noe innklagede ikke benytter. Dette er
en forskjell som knapt legges merke til. At forsidebildet er forskjellig, legger flertallet
ikke vekt på - det vil likevel variere fra år til år, og er ikke egnet til å signalisere for
kunder at det dreier seg om forskjellige kalendere.
Flertallet finner ikke grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 8a på forholdet. Til
det er klagers kalender for lite preget av individuell innsats. Det å legge seg etter en
konkurrent på den måte som innklagede her har gjort, er imidlertid en handling som
unødvendig tilslører konkurransesituasjonen i strid med god forretningsskikk
næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1. Etter flertallets oppfatning kunne
innklagede uten problemer laget en tilsvarende kalender med større avstand til klagers
etablerte veggkalender. Det er da heller ikke dokumentert at det er noen andre aktører i
markedet i ett og alt som ligger så nær klagers kalender som det innklagede gjør.
Mindretallet, Frosterød, mener at klagers kalender består av generiske elementer som
det er fritt for alle å benytte. Sammenstillingen og utformingen av disse er i liten grad
preget av en personlig innsats, og produktet er derfor ikke beskyttet mot innklagedes
tilsvarende produkt.
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Sak nr. 03/2008
Den 25. juni 2008: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel,
Magnus Frosterød, Thea Broch, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, og
Henrik Munthe.
Påstand om at innklagede hadde overtrådt markedsføringsloven §§ 7, 8, 8a og 1 ved
rettsstridig å utnytte informasjon fra to av klagers tidligere ansatte til å utvikle og markedsføre
et konkurrerende telekommunikasjonssystem særlig beregnet for forsvaret (DKM). Partene var
uenige om faktum på de fleste vesentlige punkter, og fremstillingen var preget av påstand mot
påstand. Utvalget fant at saksforholdet ikke var tilstrekkelig klarlagt, og at saken ikke egnet seg
for behandling i Konkurranseutvalget. Saken ble derfor avvist, jf. vedtektene § 1 femte ledd.

Klager:

Nera Networks AS
Postboks 7090
5020 Bergen

Prosessfullmektig: Wikborg, Rein & Co.
v/advokat Ingvild Hanssen-Bauer
v/advokat Rolf Riisnæs
Postboks 1513, Vika
0117 Oslo
Innklaget:

Trac ID Systems AS
Postboks 22
4001 Stavanger

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Legal
v/advokat Frode Jæger Folkestad
Postboks 12
4001 Stavanger

Sakens parter
Klager, Nera Networks AS (Nera), leverer løsninger for trådløs overføring mellom
telekommunikasjonsnettverk innen bl.a. områdene mobilkommunikasjon, kringkasting,
internettilbydere, virksomheters ekstranett, det offentlige, offshoresektoren og forsvaret.
Selskapet er 100 % eiet av Eltek AS.
Innklagede, Trac ID Systems AS (Trac ID), er et uavhengig selskap som leverer teknologiske
løsninger til bl.a. olje- og gassindustri, herunder trådløs kommunikasjon og RFID.
Klager, Nera Networks AS, har i det vesentlige anført
Klager utviklet i perioden 2005-2006 en mobil løsning for etablering av tale- og
datakommunikasjon over satellitt, kalt Mini-DKM (Deployerbare KommunikasjonsModuler). Løsningen er designet for rask og enkel installasjon og bruk under tøffe forhold i
felten. Selve konseptet er kjent i bransjen og leveres av flere leverandører i ulik utførelse, men
klager har utviklet sin optimaliserte versjon, basert på et omfattende utviklingsarbeid.
Arbeidet er dokumentert gjennom en serie tekniske spesifikasjoner og testrapporter med til
dels høy detaljeringsgrad. Betegnelsen ”DKM” stammer fra forsvaret, men betegnelsen
”Mini-DKM” er klagers egen betegnelse på den løsningen som er utviklet av klager. Mini18

DKM har ikke vært standardprodukt i klagers portefølje, men det skyldes at Mini-DKM i
første rekke var et produkt rettet mot forsvarsmarkedet og offshore/oljeindustri og krevde
tekniske tilpasninger mot de spesifikke kundene.
Per I. Christiansen og Jan G. Skulstad var ansatt hos klager fra henholdsvis 1978 og 2000.
Begge var involvert i arbeidet med DKM og hadde tilgang til planer, tekniske tegninger,
spesifikasjoner og annen relevant informasjon om klagers arbeid med løsningen. Begge hadde
også undertegnet taushetserklæringer som del av sin arbeidsavtale.
Christiansen og Skulstad sluttet hos klager i november 2006 og ble umiddelbart ansatt hos
innklagede. Mindre enn en uke før Skulstad sluttet, skaffet han seg tilgang til flere
spesifikasjoner knyttet til DKM. Han hadde fått beskjed om å rydde i papirene på kontoret,
men det var ingen grunn til at han skulle skaffe tilgang til spesifikasjoner på klagers systemer.
Klager kan ikke se andre grunner til at Skulstad skaffet seg tilgang til de aktuelle
spesifikasjoner på det tidspunkt, enn for å fremstille utskrifter eller kopier som han kunne ta
med seg. Han leverte heller ikke inn sin PC da han fratrådte stillingen.
I forbindelse med en messe 4. til 7. september 2007 ble klager oppmerksom på at innklagede
presenterte og markedsførte DKM-løsningen. Det ble bl.a. benyttet en kopi av klagers egen
overordnede systembeskrivelse. En sammenligning viser at det er fullstendig sammenfall
mellom alle deler av systemskissene. Det eneste som er endret, er at klagers firmalogo er
fjernet. Også utdaterte faktiske opplysninger i klagers original gjenfinnes, hvilket gjør det lite
sannsynlig at andre på selvstendig grunnlag skal ha kommet frem til denne skissen. Klager
tok umiddelbart kontakt med innklagede og protesterte på innklagedes markedsføring av
løsningen.
Senere har klager også blitt gjort oppmerksom på at innklagede hadde henvendt seg til en av
klagers sentrale leverandører og gitt beskjed om at klager ikke lenger var i posisjon til å satse
på markedsføring og salg av DKM-løsningen, og bedt om å få overlevert de samme
komponenter som de klager benyttet.
Klager anfører at innklagede har handlet i strid med markedsføringsloven §§ 7, 8, 8a og 1,
ved å utnytte brudd på taushetsplikt og brudd på ansattes lojalitetsplikt overfor tidligere
arbeidsgiver fra arbeidstagere som tidligere var ansatt hos klager. Ved ansettelse av personell
fra konkurrenter har innklagede en særlig foranledning til å sikre at selskapet ved utvikling og
lansering av konkurrerende produkter ikke utnytter informasjon i strid med tidligere
arbeidsgivers rettigheter eller i strid med de ansattes taushetsplikt. Her er det ikke bare skjedd
en utnyttelse av den enkeltes alminnelige fagkunnskap, men de har utnyttet tegninger,
spesifikasjoner og helt spesifikk og detaljert kunnskap.
Når det gjelder markedsføringsloven § 7, bemerkes at Christiansen og/eller Skulstad har hatt
tilgang til detaljert informasjon og kunnskap om hvordan de utvalgte komponentene skulle
tilrettelegges for optimalt samvirke i DKM-løsningen. Informasjonen har vært begrenset til få
personer som alle har vært underlagt taushetsplikt. Dette er informasjon av kommersiell
betydning for klagers virksomhet og har således vern som ”bedriftshemmelighet”.
Kunnskapen er ervervet som følge av et tjenesteforhold, og utnyttelsen er rettsstridig.
Når det gjelder markedsføringsloven § 8, vises det også til at Christiansen og Skulstad hadde
tilgang til detaljert informasjon om løsningene gjennom sin deltagelse i prosjektet og har
derved blitt ”betrodd” relevant informasjon i anledning tjenesteforholdet. Den forholdsvis
omfattende taushetsplikten understøtter dette. Utnyttelsen er utvilsomt i strid med deres
taushetsplikt, og utnyttelsen er da uberettiget også for innklagede, jf. § 8 annet ledd.
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Markedsføringsloven § 8a forutsetter at det foreligger en forvekslingsfare. Det erkjennes at
det bare i begrenset grad vil gjøre det når det gjelder selve løsningen, ettersom denne selges
individuelt til profesjonelle kunder. Bruk av systemtegningen på messen i 2007 var imidlertid
klart i strid med markedsføringsloven § 8a. Ettersom tegningen var en kopi, ville løsningen
etter sin art være egnet til å forveksle med klagers løsning. Selv om innklagedes foretak var
tydelig identifisert på standen, var presentasjonen egnet til å skape inntrykk av at de leverte
klagers løsning.
Markedsføringsloven § 1 supplerer de andre bestemmelsene. Det fremgår av praksis både fra
domstolene og fra Næringslivets Konkurranseutvalg at det stilles skjerpende krav til firmaer
som driver konkurrerende virksomhet og som rekrutterer ansatte fra en konkurrent.
Illojaliteten understrekes her av at innklagede, som ledd i utnyttelsen av klagers teknologi, har
kontaktet en av klagers sentrale underleverandører og bedt om å få levert de samme
komponenter som klager har benyttet. Innklagede leverte ikke selv spesifikasjoner for
konfigureringen, men ba om å få det gjort på samme måte som klager hadde spesifisert. I
tillegg ble det gitt uttrykk for at klager selv ikke lenger var interessert i produktet.
Klager hevder ikke å ha vern for en forretningsmetode, fremgangsmåte eller idé, men
innklagede burde i større grad ha benyttet det handlingsrom som er tilgjengelig for produkter
av den aktuelle karakter, og ikke benyttet detaljkunnskap om klagers løsning, tegninger og
spesifikasjoner, eller lagt seg så tett opp til klagers løsning ved valg av komponenter og
konfigurasjon.
Klager mener for øvrig at saken ikke skal avvises fra Konkurranseutvalget, selv om faktum er
omtvistet. Konkurranseutvalget har både faktisk og rettslig grunnlag for å behandle klagen.
Innklagede, Trac ID Systems AS, har i det vesentlige anført
Innklagede vil ikke påstå saken avvist, men viser allikevel til vedtektene for Næringslivets
Konkurranseutvalg § 1 femte ledd, hvoretter Konkurranseutvalget kan avvise saken helt eller
delvis hvis saksforholdet er omtvistet eller krever spesialinnsikt. Konkurranseutvalget bør
vurdere dette i herværende sak, da partene er svært uenige om faktum. Innklagede mener
klager fremstiller faktum dels fordreid og uriktig, og det fremsettes feilaktige beskyldninger.
Her er det i realiteten en arbeidskonflikt som forsøkes rubrisert under markedsføringsloven.
Dersom det fordres anvendelse av rettsregler og regelsett utenfor markedsføringsloven, hva
enten det er arbeidsmiljøloven, åndsverkloven, varemerkeloven, patentloven eller annet, kan
det gjøre saken uegnet for behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg.
Innklagede bemerker for øvrig at klager stort sett retter sin oppmerksomhet og bevisførsel
mot Skulstad og Christiansen, klagers tidligere ansatte. Det er imidlertid Trac ID Systems AS
som er innklaget, og få bevis har noen direkte tilknytning til dette selskapet. Klagers fokus på
de to nevnte personer styrker også inntrykket av at kimen til konflikten er de to ansattes
overgang fra klager til innklagede. Hvorvidt tidligere ansatte eventuelt har opptrådt illojalt
eller handlet i strid med tidligere arbeidsavtale, faller utenfor det Konkurranseutvalget skal
vurdere. Innklagede, Trac ID-Systems AS, har ikke handlet i strid med markedsføringslovens
regler.
Det understrekes også at det som skal holdes opp mot hverandre, er det arbeidet som for
klagers del synes stanset/avsluttet uten å være ferdigstilt mot slutten av 2005, og innklagedes
arbeid i 2007. Hvorvidt klager nå har et ferdig utviklet DKM-produkt, er uten betydning.
Selskapet hadde ikke det da Skulstad og Christiansen jobbet der. Christiansen arbeidet
dessuten med salg og har aldri hatt noen tilknytning til produktutvikling. Han har ikke vært
kjent med de enkelte elementer og detaljer i konseptet.
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Innklagede bestrider å ha etterlignet noen løsning eller produkt tilhørende klager. Denne
anførselen er udokumentert. Christiansen og Skulstad har ikke jobbet videre med klagers
bedriftshemmeligheter etter at de begynte hos innklagede, slik det legges til grunn i klagen.
Systemskissen som ble brukt på messen i Aberdeen i 2007, kan ikke tas til inntekt for noe
brudd på markedsføringsloven. Selv om selskapenes systemskisser likner, er de ikke
identiske. Innklagede har gjennomført sin egen og helt selvstendige produktutvikling, og de
tekniske løsningene, komponentvalg og konfigurering avviker. Innklagedes skisser er basert
på eget arbeid.
Verken Christiansen eller Skulstad har tatt med seg kopier, fysiske eller elektroniske eller
annen bedriftsintern informasjon tilhørende klager. Det stemmer ikke at Skulstad ikke leverte
sin PC tilbake da han sluttet, og han har ikke gått inn på uautorisert område, slik det hevdes.
For øvrig kan innklagede ikke se at det overhode foreligger noen bedriftshemmeligheter.
DKM-løsningen er generisk og kjent i bransjen. Flere produsenter har ”Fly away”-løsninger,
og klagers arbeid med løsningen synes begrenset, i alle fall var den det før Skulstads og
Christiansens overgang til innklagede. Så vidt gammel teknisk kunnskap ville også ha vært
foreldet innen et område som dette, der det skjer en hurtig elektronisk utvikling.
Klagers fremstilling av innklagedes kontakt med underleverandører bestrides også.
Innklagede har ikke bedt om å få noen komponent levert med lik konfigurering som klager
har benyttet. Innklagede har, i motsetning til klager, utført konfigureringen selv. For øvrig har
innklagede full anledning til fritt å erverve komponenter og bruke dem etter eget ønske.
Det bestrides således at innklagede har opptrådt i strid med noen av de påberopte
bestemmelsene i markedsføringsloven. Det bestrides også at tidligere arbeidstakere hos klager
har brutt taushetsplikt eller på annen måte vært illojale overfor tidligere arbeidsgiver.
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
I henhold til vedtekter for Næringslivets Konkurranseutvalg § 1 femte ledd kan utvalget
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, dersom saken finnes uegnet for behandling i Næringslivets
Konkurranseutvalg.
I denne saken er partene uenige om vesentlige deler av faktum. På flere punkter er det
påstand mot påstand, og det foreligger begrenset skriftlig dokumentasjon til
underbygging av påstandene. Innklagedes rolle i forhold til de to tidligere ansatte er
også i liten grad klarlagt. Dersom faktum bare kan avklares gjennom vitneførsel, vil
saken i utgangspunktet egne seg dårlig for behandling i utvalget.
Konkurranseutvalget finner under enhver omstendighet at saksforholdet her ikke er
tilstrekkelig klarlagt, og slik saken er presentert, egner den seg ikke for behandling i
Næringslivets Konkurranseutvalg. Under henvisning til vedtektene § 1 femte ledd blir
saken av denne grunn å avvise.
Uttalelsen er enstemmig.
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Sak nr. 04/2008
Den 17. desember 2008: Inger Kjersti Dørstad, Anna E. Nordbø, Magnus Frosterød,
Bjørn Tore Flaatten og Henrik Munthe.
Utsagn på pakningsomslag til vasketabletter om ”Överlägsen rengjøring disk/vask efter
disk/vask” ble funnet å ville bli oppfattet som en sammenligning med konkurrentene.
Påstanden var udokumentert og dermed villedende og i strid med markedsføringsloven § 2
første ledd, jf. fjerde ledd og forskrift om sammenlignende reklame § 3. En henvisning med
små bokstaver på baksiden av pakken om at sammenligningen var gjort med et eget produkt
ble ikke tillagt vekt, da dette ikke ville bli oppfattet av forbrukerne i en kjøpssituasjon. Tidligere
reklamekampanje fra konkurrenten ble heller ikke tillagt vekt.

Klager:

Lilleborg AS
Postboks 4236, Nydalen
0401 Oslo

Prosessfullmektig:

Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
v/Advokat Camilla Vislie
Postboks 1484, Vika
0116 Oslo

Innklaget:

Reckitt Benckiser (Skandinavia) A/S
Postboks 49
DK-2880 Bagsværd / Danmark

Prosessfullmektig:

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Advokat Jonas Madsø
Postboks 1829, Vika
0123 Oslo

Sakens parter
Klager, Lilleborg AS (Lilleborg) er gjennom sitt merke, Sun, markedsledende på området for
maskinoppvaskmidler i Norge. Selskapet oppgir å ha en markedsandel på over 80 %.
Lilleborg markedsfører bl.a. maskinoppvasktabletten Sun Alt-i-1 Extra Power.
Innklagede, Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt) har gjennom sitt merke, Finish, en
markedsandel innen dette segment på ca. 12 %. Reckitt markedsfører bl.a.
maskinoppvasktabletten Finish Powerball Max in 1.
Selskapene er hovedkonkurrenter på det norske markedet for maskinoppvaskmidler, og de to
nevnte produkter er nærmeste konkurrenter på det norske markedet.
Klager, Lilleborg AS, har i det vesentlige anført:
Innklagedes produkt, Finish Powerball Max in 1-tablettene, selges i plastikkbokser som er
omsluttet av et pappomslag som fjernes før bruk. På forsiden av dette pakningsomslaget
fremsettes følgende utsagn med fete bokstaver i rød skrift:
”ÖVERLÄGSEN RENGÖRING DISK/VASK EFTER DISK/VASK!*”
Utsagnet er i tillegg skrevet på oversiden av produktomslaget, dog i mindre fremtredende
form. På slutten av utsagnet er det inntatt en asterisk som indikerer at det finnes en
kommentar til utsagnet et annet sted på emballasjen. Asterisken viser til baksiden av
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produktet hvor følgende tekst er inntatt:
”Med tiden kan tabletter utan omslag/innpakning förlora/miste diskkraft/vaskekraften på
grund av fuktighet i skåp och i luften. Våra smarta PowerPacks försäkrar att dina Max in 1tabletter ger dig överlägsen/overlegen rengöring disk/vask* genom/ved att skydda/beskytte
dem mot fukt. För at maximimera resultatet från första till sista tablett ger vi dig 1 box för att
släppa/slippe loss/løs kraften i Max in 1 först/akkurat när det behövs/trengs. Dessa
funktionella/funksjonelle boxar kan också återvändas/gjenbrukes för bevaring av andra
saker/ting när du har använt/brukt opp dina tabletter. Kom bara ihåg/Husk att diska/vaska
dem först för hand! *Jämfört/Sammenlignet med Finish Classic.”
Det anføres at den alminnelige forbruker vil oppfatte påstandene dit hen at Finish Powerball
har betydelig bedre rengjøringsegenskaper enn andre produkter på markedet. Dette er egnet til
å påvirke etterspørselen. Til tross for gjentatte oppfordringer er påstanden udokumentert.
Opplysningen om hvilket produkt Finish Powerball er ment å sammenlignes med, står helt til
slutt i en betydelig mengde tekst som er skrevet med svært små bokstaver. I tillegg etterfølges
nevnte opplysning umiddelbart av en finsk versjon av teksten, noe som gjør det meget
vanskelig for forbrukeren å få øye på henvisningen til Finish Classic. I en kjøpssituasjon vil
forbrukerne ikke bruke særlig lang tid på å lese teksten, og vil derfor ikke oppfatte denne
korrigerende forklaring. Det kan utledes fra tidligere uttalelser fra NKU at utgangspunktet for
vurderingen må tas i det umiddelbare inntrykket som skapes gjennom markedsføringen.
Dersom dette er villedende, hjelper det ikke om inntrykket korrigeres i et forbehold med liten
skrift.
Det anføres også at en sammenligning mellom Finish Powerball og Finish Classic uansett er
villedende, da dette produktet ikke er tilgjengelig på det norske markedet.
Reckitt har vist til at Lilleborg selv har anvendt sammenlignende reklame i forbindelse med
påstander om sitt produkt, Sun-Alt-i-1. Dette er imidlertid helt uvedkommende denne sak.
Innklagede, Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S, har i det vesentlige anført:
Reckitt bestrider at den innklagede reklamekampanjen er i strid med markedsføringslovens
regler. Reklamepåstanden om overlegen rengjøring gjaldt i forhold til Reckitts egne
produkter, og det ble ikke foretatt noen sammenligning med konkurrerende produkter i
markedet. Dette fremgår tydelig av asterisken på emballasjen.
Det anføres videre at det er relevant å se hen til hvilke reklamepåstander som begge parter har
benyttet ved vurderingen av om slike utsagn kan anses som villedende for forbrukerne.
Lilleborg og Reckitt er hovedkonkurrenter i dette produktmarkedet, og Lilleborg hadde selv
brukt følgende reklamepåstand forut for Reckitts reklamepåstand:
”Med Sun-Alt-i-1 får du den reneste oppvask.”
Denne påstanden er, til tross for oppfordring fra Reckitt, ikke forsøkt dokumentert.
Situasjonen er altså her at begge parter har fremsatt innsigelser mot hverandres
markedsføringspåstander. Situasjonen er videre at ingen av partene vil benytte disse
påstandene i fremtiden. Partene burde derfor ha klart å løse dette selv, uten å bringe saken inn
for Næringslivets Konkurranseutvalg. Når Lilleborg allikevel har klaget til
Konkurranseutvalget, har Reckitt sett seg nødt til å levere en motklage vedrørende nevnte
utsagn. Disse klagene bør forenes til felles behandling.
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Innklagedes Finish Powerball-emballasje.

Det anføres også at påstandene fra de to hovedkonkurrentene kan ses slik at det er etablert en
slags bransjepraksis for hvilke uttrykk som benyttes i markedsføringen på dette
produktområdet. Forbrukerne vil dermed se på disse påstandene som mer uforpliktende skryt
fra de konkurrerende aktører, og at påstander av denne typen derfor heller ikke er egnet til å
villede og påvirke etterspørselen.
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Innklagedes maskinoppvasktablett selges til alminnelige forbrukere gjennom
dagligvareforretninger. Det avgjørende er følgelig hvordan disse forbrukerne vil
oppfatte utsagnene på pakningsomslaget.
Utvalget er enig med klager i at utsagnet ”ÖVERLÄGSEN RENGÖRING DISK/VASK
EFTER DISK/VASK!*” må oppfattes som om det gir uttrykk for at produktet har
bedre rengjøringsegenskaper enn andre produkter. Utsagnet er angitt med store røde
bokstaver på forsiden av pakningsomslaget, og med mindre fremtredende bokstaver på
oversiden av omslaget. Konkurranseutvalget er av den oppfatning at dette er angitt på
en måte som gjør at det vil bli oppfattet av forbrukerne i en kjøpssituasjon, og at det er
egnet til å påvirke etterspørselen.
Innklagede har anført at sammenligningen ikke er gjort i forhold til alle produkter på
markedet, men kun i forhold til innklagedes eget produkt, Finish Classic, et produkt
som for øvrig ikke selges i Norge. Det er vist til at det er satt en stjerne etter utsagnet, og
at det på baksiden av pakningen er angitt ”*Jämfört/Sammenlignet med Finish Classic”.
Etter Konkurranseutvalgets syn vil denne opplysningen imidlertid ikke bli oppfattet av
forbrukerne. Opplysningen fremkommer et helt annet og mindre sentralt sted på
pakningen enn det innklagede utsagn. Det er gjengitt med betydelig mindre bokstaver
og vil for mange fremstå som helt uleselig. I tillegg er opplysningen plassert midt inne i
et større tekstavsnitt. Dette avsnittet inneholder tekst som først og fremst omtaler
fordelen med boksen vasketablettene ligger i, ikke vasketablettenes egenskaper.
Overskriften til avsnittet henspeiler også på boksen. Dette er heller ikke en type tekst en
gjennomsnittsforbruker vil ta seg tid til å lese ved valg av et vaskeprodukt i en
dagligvareforretning. De færreste vil engang lese dette etter å ha kjøpt produktet.
Stjernen fremkommer heller ikke på en måte som gjør at forbrukerne oppfordres til å
gå på leting etter en nærmere forklaring. Stjernen står etter et utropstegn, og det gis
ingen opplysning om at man skal se annet sted på pakningen for en presisering.
Innklagede har verken anført eller fremlagt dokumentasjon for at det markedsførte
produktet har overlegne egenskaper i forhold til konkurrentenes. Konkurranseutvalget
finner ikke at det foreligger noen bransjepraksis som skulle tilsi at forbrukerne ville
legge noe annet i utsagnene enn normalt. Heller ikke tidligere reklamekampanjer fra
partene kan begrunne det.
Konkurranseutvalget finner etter dette at det innklagede utsagnet er villedende og i
strid med markedsføringsloven § 2 første ledd, jf. fjerde ledd og forskrift om
sammenlignende reklame § 3.
Uttalelsen er enstemmig.
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Sak nr. 05/2008
Den 6. oktober 2008: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Magnus
Frosterød, Arnstein Lund, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten og Henrik Munthe
Markedsføringsloven gir ikke beskyttelse for tekniske ideer og løsninger. Selv om det finnes
forskjellige løsninger for trille- og støttearrangement for lakkeringsstativ, var det ikke noe i
veien for at innklagede valgte samme løsning som klager. I dette tilfellet var produktene heller
ikke forvekselbart like. Ikke grunnlag for å kreve at innklagede skulle benytte annen farge på
understellet eller på annen måte markere at klager ikke stod bak understellet.

Klager:

FK TeknikDesign APS
Munkevænget 4
DK-5492 Vissenbjerg
Danmark

Prosessfullmektig: KLUGE Advokatfirmaet DA
v/advokatfullmektig Terje Lundby Michaelsen
Postboks 1548, Vika
0117 Oslo
Innklaget:

Würth Norge AS
Gjelleråsen Næringspark
Morteveien 12
1481 Hagan

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Bjerknes Wahl-Larsen AS
v/advokat Per Conradi Andersen
Kronprinsens gate 5
0251 Oslo

Sakens parter
FK TeknikDesign APS (FK) har i ca. 30 år arbeidet med utvikling, produksjon og salg av
spesialutstyr til bruk i lakkeringsbransjen. Firmaet omsetter sine produkter i Europa og i USA
og Canada. FK har solgt lakkstativer i Norge siden 1985 og har en markedsandel i Norge på
ca. 20 %.
Würth Norge AS (Würth) er et selskap i den verdensomspennende Würth-gruppen, som driver
innen verktøybransjen. Würth omsetter hovedsakelig til håndverks-, industri- og bilbransjen
og leverer et bredt spekter av produkter.
Generelt om lakkeringsstativ
Et lakkstativ benyttes for fastmontering av deler og produkter som skal lakkeres, for eksempel
karosserideler til bil.
Lakkstativ til bruk i bilbransjen kan typisk bestå av en underdel med hjul, såkalt vogn, og en
overdel hvor karosseridelene festes for lakkering. Forskjellige anordninger festes til overdelen
for å holde de delene som lakkeres og i forskjellige posisjoner.
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Partene er enige om at følgende krav bør stilles til et funksjonelt og godt lakkstativ:





Stativet bør kunne trilles ut og inn av lakkeringshallen
bør ta liten plass i sammenslått stilling
bør enkelt kunne tilpasses forskjellige karosserideler
Det bør ha enkle mekanismer for å kunne stille på karosseridelene slik at lakkering kan
skje fra alle kanter
 Festeanordningene bør gi minst mulig ”lakkskygge”
 Stativets mekaniske deler må fungere, selv etter mange lakkeringer når lakk har samlet
seg på stativet.
Klager, FK TeknikDesign ApS, har i det vesentlige anført:
FKs lakkeringsstativ er et resultat av systematisk arbeid med produktutvikling gjennom 25 år
med sikte på optimalisering av lakkeringsstativet med tilhørende anordninger for
fastmontering av karosserideler. Stativet er designbeskyttet i Danmark og nyter også
beskyttelse som bruksmodell i Tyskland og av patent i Frankrike.
Det finnes en mengde andre lakkstativer i markedet, og som adskiller seg vesentlig fra FKs
lakkstativ.
Det finnes mange forskjellige løsninger for lakkeringsvognen. Würth har imidlertid valgt å
benytte underdel – vogn – som i utførelse og løsninger er tilnærmet identisk med FKs vogn.
Würth benytter FKs mekanisme for hengslet rør for støttefot, oppkapsling av
hengslermekanismen for støttefoten, samt samme plass mellom røret for stativets overdel og
det vertikale røret på vognen, og det er samme plass mellom røret hvor stativets overdel sitter
og det vertikale røret på vognen. Würths vogn har også et horisontalt rør, påmontert hjul av
samme størrelse som FK sine hjul. I tillegg er mange av vognens mål tilnærmet de samme
som FK har på sin vogn. Würth har mange variasjonsmuligheter for utformingen av sine
stativer, for eksempel kunne de valgt en helt annen måte å gjøre stativet trillbart på, herunder
valgt annen hjultype og plassert hjulene på en annen måte. De kunne valgt en annen måte å
gjøre stativet sammenfoldbart på og en annen måte å benytte anordninger som holder
karosseridelene. Würth kunne også ha dimensjonert stativet på en måte som ville skille det fra
FKs stativ.
Overdelen på FKs stativ er isolert sett ikke etterlignet, men Würth har etterlignet enkelte av
FKs anordningsmekanismer for fastmontering av karosserideler, f.eks. klyper for å holde fast
smådeler (hurtiggrep), justeringsstang med krok og justeringsstang med gjenger samt
universalholder som bøyes og med hull. Også disse finnes i mange variasjoner, og som Würth
kunne valgt i stedet for å etterligne FKs smådeler.
Det kan ikke være tvil om at det foreligger en etterligning i markedsføringsloven § 8as
forstand. Det skulle ikke være noen mulighet for Würth til å frembringe sitt lakkstativ uten å
benytte FKs stativ som forbilde.
Så vel lakkstativenes konkrete utforming som den innsats som ligger bak utformingen, nyter
vern etter markedsføringsloven § 8a. Vognene, stativet og komponentene har fått sin
utforming og funksjon gjennom prøving og feiling og tilpasning til markedets behov.
Produktene har vært gjenstand for omfattende produktutvikling med betydelige menneskelige
og økonomiske ressurser for utvikling, produsering og markedsføring. Würth er spart for disse
kostnadene ved å kopiere FKs suksessrike stativ. Dette er en urimelig utnyttelse i
markedsføringsloven § 8as forstand.
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Klagers, FK Teknikdesign, lakkstativ til venstre og innklagedes, Würth, lakkstativ til høyre.

På tross av det betydelige antall variasjonsmuligheter for utforming av lakkstativ som finnes,
har Würth valgt i stedet systematisk å plagiere FKs suksessrike design, og ned til produktenes
mål og detaljene for festeanordninger. Selv om festeanordningene er kjente elementer, og som
FK ikke har enerett til å benytte, har FK satt disse kjente delene sammen på en måte som gjør
at stativet har fått særpreg. Også Würths systematiske kopiering av disse komponentene må ut
fra en totalvurdering anses urimelig i markedsføringsloven § 8as forstand.
Würth har heller ikke på noen måte forsøkt å tilstrebe større avstand mellom stativene. De har
samme farge, og Würth har ikke påført stativet noen logo for å skille det fra FKs stativ. Dette
er i seg selv en indikasjon på at det foreligger urimelig utnyttelse, og at Würth forsøker å
snylte på den goodwill FK har opparbeidet.
Det foreligger også fare for forveksling, jfr. § 8a. Stativene er ment for det samme markedet,
og en potensiell kjøper vil ikke oppfatte forskjellen mellom et stativ fra FK og et stativ fra
Würth. I kjøpssituasjonen ser han ikke stativene oppstilt mot hverandre. Det er derfor fare for
at han vil tro at han kjøper et FK stativ, mens han i virkeligheten kjøper et stativ fra Würth.
Alle betingelsene for å anvende markedsføringsloven § 8a er således oppfylt.
Dersom utvalget mener at det ikke foreligger forvekslingsfare, må markedsføringsloven § 1
komme til anvendelse. Etterligningen av stativets vogn og enkeltelementer knyttet til stativet
for øvrig, er unødvendig og urimelig i forhold til FK.
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Innklagede, Würth Norge AS, har i det vesentlige anført:
Hjul, justerbare armer med kroker, spisser og klyper er sedvanlige elementer på lakkstativer.
Spørsmålet i saken er om klagers anvendelse av disse elementene nyter noen som helst form
for beskyttelse etter markedsføringslovens regler. Ut fra klagers anførsler, kan det legges til
grunn at stativene ikke er forvekselbart like når de oppstilles ved siden av hverandre. Verken
salgsprosessen eller utbudet til markedet skjer på måter som er egnet til å gi kunden inntrykk
av at Würth selger FK stativer.
En næringsdrivende kan ikke få monopol på generelle tekniske løsninger knyttet til
funksjonalitet, hensiktmessighet eller trend i markedet.
FKs og Würths vogn bygger på samme prinsipp når det gjelder selve vognen, men det er
likevel forskjeller i detaljene. Hjulene er forskjellige, delene er sveiset på i Würths løsning,
mens FK anvender skruer. Festeskruene er av annet materiale, og plasseringen er annerledes.
Selve overdelen er klart forskjellig fra FKs overdel, og det er ikke engang påstått at det her
foreligger etterligning. Overdelen er det sentrale ved lakkstativer – det er her de vesentlige
funksjonene ligger, og overdelen utgjør også blikkfang for stativene. Stativene frembys som
en enhet, og det er ikke naturlig å dele vurderingen med en vurdering for vognen og en for
stativet, slik FK gjør.
Komponentene som påstås etterlignet er standardkomponenter som brukes av flere, og de
dekker rent funksjonelle behov. De komponentene Würth bruker er ikke likere de
komponenter FK bruker enn tilsvarende komponenter hos andre. Tvert i mot er for eksempel
krokutformingen Würth benytter vesensforskjellig fra FKs krokløsning, både når det gjelder
materiale, utforming og funksjonalitet. Würths krok er spesialutviklet for formålet, mens FKs
krok i større grad er satt sammen av hyllevarer. På samme måte er gjenget forlengerstang et
helt vanlig produkt som føres på samtlige lakkstativer i markedet. Universalholder bøyd med
hull er basert på et gammelt prinsipp som brukes blant annet i stillasfester. Heller ikke denne
løsningen representerer særlig innovasjon for FK.
Generelt adskiller Würths lakkstativ seg fra FKs stativ når det gjelder dimensjoner m.v.
Teknisk er det også forskjeller på vognene. Würths stativ vendes og låses i forskjellige
stillinger, men ikke trinnløst, mens FKs stativ kan vendes og låses trinnløst.
De trekk som FK påberoper, er funksjonelle trekk, som ikke beskyttes etter
markedsføringsloven § 8a eller § 1. Markedsføringsloven § 8a kan ikke anvendes for å
beskytte løsningen for støttefot for vognen. De fire komponentene som påstås etterlignet, er
mer eller mindre standardprodukter, og hvor det for den enkelte produsent er spørsmål om å
finne komponenter som er hensiktsmessige. Sammensetningen av elementene representerer
ingen innsats som beskyttes av markedsføringsloven § 8a eller § 1.
Det foreligger ingen særlig innsats fra FKs side som kan beskyttes av markedsføringsloven
§ 8a. Det er i denne saken ikke særlige elementer som kan trekke i retning av at det foreligger
brudd på markedsføringsloven § 1 alene.
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Markedsføringsloven gir ikke beskyttelse for tekniske ideer og løsninger.
Markedsføringslovens regler kommer derimot inn som beskyttelse for et produkt hvis
en konkurrent har etterlignet særtrekk uten funksjonell betydning eller funksjonelle
trekk som like gjerne kunne være utformet på annen måte. Denne lovforståelsen er lagt
til grunn av Næringslivets Konkurranseutvalg i en rekke avgjørelser, blant annet sak
21/1992 og sak 3/2001.
Partene er enige om hvilke krav som bør stilles til et lakkeringsstativ. Både FKs
lakkeringsstativ og Würths lakkeringsstativ er basert på den funksjon produktet skal
ha. Utformingen av partenes produkter har lite preg av individuelle elementer som
kunne gitt beskyttelse etter markedsføringslovens regler, men er preget av at det er
funksjonalitet og valg av teknisk løsning i den forbindelse som har vært bestemmende
for produktets utforming.
Utformingen av underdelen av lakkeringsstativet (vognen) er en konsekvens av den
form for trille- og støttearrangement som er valgt. Selv om det finnes flere forskjellige
løsninger for å gjøre stativet trillbart eller å gjøre stativet sammenfoldbart, gir ikke
markedsføringslovens regler beskyttelse for den tekniske løsning FK her benytter.
Produsenter av lakkeringsstativ står fritt i å velge en teknisk løsning som anses
hensiktsmessig, så lenge løsningen ikke er beskyttet som teknisk idé gjennom
patentbeskyttelse. Tilsvarende gjelder for andre elementer som gjør stativet
hensiktsmessig i bruk, så som hurtiggrep, flexkrok mv.
Når det gjelder lakkeringsstativene som helhet, fremstår de som ganske ulike. Det har
sammenheng med at overdelene er svært forskjellige. Underdelen, vognen, er preget av
at det er valgt samme tekniske løsning, men også her er det visse forskjeller i detaljer og
dimensjoner. Når det gjelder komponenter som brukes for fastholdelse mv av
karosseridelen, er utformingen av disse bestemt ut fra funksjon. Komponentene er ikke
beskyttet for FK, verken enkeltvis eller samlet. Det er også til dels klare forskjeller
mellom komponentene.
FK har også anført at Würth burde tydelig markert forskjellen til FK stativet, f eks ved
å velge en annen farge enn materialets grunnfarge eller tydelig merking av produsent.
Næringslivets Konkurranseutvalg viser til at stativene ikke er forvekselbart like. Det er
ikke grunnlag for å oppstille krav til individualisering av understellet særskilt. For øvrig
nevnes at produktene henvender seg til et profesjonelt marked, der pris og
funksjonalitet vil være de sentrale elementer. Kjøperne vil være i stand til å skille de
forskjellige tilbydere og deres produkter fra hverandre.
Uttalelsen er enstemmig.
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Sak nr. 06/2008
Den 27. oktober 2008: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen,
Rune Myrmel, Arnstein Lund, Geir Jostein Dyngeseth og Bjørn Tore Flaatten
Klager arrangerer bl a ferieturer. Tidligere ansatt hos klager oppholdt seg på det hotell som
klager benyttet. Hun involverte seg med deltakerne, slik at det oppsto misforståelser mv,
knyttet til hennes rolle. Dette, og også kopiering av markedsføringsmateriell, var i strid med
god forretningsskikk, markedsføringslovens § 1.

Klager:

Norsk Samson AS
c/o Prosjekt Felles Fremtid AS
Torvet 1a
3210 Sandefjord

Prosessfullmektig: Advokat Ingar Håland
Kongensgate 25
3111 Sandefjord
Innklaget:

Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter
Vestvollveien 8a
2019 Skedsmokorset

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Dahl & Dahl
v/advokat Torgeir Dahl
Postboks 8914, Youngstorget
0028 Oslo

Sakens parter:
Norsk Samson AS (”Samson”) arrangerer tilrettelagte helgeturer og ferieturer for utviklingsog funksjonshemmede. Sammen med Prosjekt Felles Fremtid AS (”PROFF”) arbeider de med
å skreddersy totalløsning for personer med utviklings- eller funksjonshemming når det gjelder
bolig, arbeid, ferie og fritid. Marit Stokkenes var ansatt som daglig leder hos Samson frem til
1. mai 2007 og har i den forbindelse også fungert som reiseleder.
Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS (”NOA”), ble stiftet 23. juni 2007, og med Marit
Stokkenes som daglig leder. NOA er et selskap som arrangerer tilrettelagte helgeturer og
ferieturer og tilrettelegger for botrening, arbeidstrening og fritidsaktiviteter for utviklings- og
funksjonshemmede.
Klager, Norsk Samson AS, har i det vesentlige anført:
Samson har blitt kjent med at Marit Stokkenes deltok på et møte i Oslo kommune på vegne av
NOA. Samtidig presenterte hun innklagedes botilbud for kommunen, jf møtereferat fra Oslo
kommune av 20. februar 2007. Samson var ukjent med dobbeltrollen. Å representere en
konkurrent av arbeidsgiver og forsøke å få oppdrag for konkurrenten, er i strid med god
forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf markedsføringsloven § 1.
Innklagede har kopiert Samsons informasjonsmateriell. Hjemmesiden til NOA inneholder
beskrivelsen av NOAs virksomhet som er til dels direkte avskrift av Samsons internavis.
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NOA har også kopiert fra Samsons feriekatalog og benyttet bilder som er tatt for Samson.
Videre er Samsons prisinformasjon delvis kopiert av innklagede. Kopieringen er i strid med
markedsføringsloven § 8a eller § 1.
Samson arrangerte to ferieturer à 14 dager til Samos i juli 2007. Det var Marit Stokkenes som,
før hun sluttet, blant annet bestilte flybilletter og hotellrom på vegne av Samson. Da hun
sluttet, overtok hun billettene og hotellrommene som hun hadde bestilt for seg selv som
reiseleder for klager, og uten å avklare dette med Samson. Resultatet var at hun og familien lå
6 uker på det samme hotellet, og i den forbindelse involverte de seg med deltakerne på
Samsons to turer. For øvrig opptrådte hun på en måte som gjorde at deltakerne måtte tro at
hun fremdeles representerte Samson. Hennes opptreden fremkalte både konflikter og
forvirring hos deltakerne. Dette er også bakgrunnen for at ca 20 av deltakerne senere har
deltatt på NOAs feriereiser. Slik opptreden er i strid med kravet til god forretningsskikk i
markedsføringslovens § 1.
Innklagede, Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS (”NOA”) har i det vesentlige anført:
Det er ikke riktig at Marit Stokkenes representerte NOA i et møte 20. februar 2007. På dette
tidspunkt var NOA ikke påtenkt, og Marit Stokkenes var sykmeldt. Derimot deltok Marit
Stokkenes på møte 21. november 2007, og den fremlagte protokoll må referere seg til møtet
den dagen.
Skjemaet og prislisten inneholder kun relevant informasjon og kan vanskelig gjøres
annerledes. Når det gjelder avsnitt som også finnes i klagers internavis, gjelder det avsnitt dels
hentet fra Marit Stokkenes’ egen eksamensoppgave og dels fra annen litteratur. Dette kan
derfor brukes fritt av NOA.
Marit Stokkenes har benyttet noen private bilder fra tidligere turer og har innhentet samtykke
fra vedkommendes verge der det er bilde av personer. Bilder av bygninger og natur er uten
beskyttelsesverdi. Heller ikke på dette området foreligger det brudd på markedsføringsloven
§ 8a eller § 1.
Marit Stokkenes var på egen ferie betalt av henne selv. Sønnen var med på klagers
feriearrangementer fordi han hadde sommerjobb hos klager. Det var i den forbindelse at det
var naturlig at Marit Stokkenes møtte ham på flyplassen.
Marit Stokkenes har bodd på samme sted og samme hotell siden 1999 i forbindelse med 15
besøk, og hun har et personlig vennskap med flere fastboende. Også derfor var det naturlig for
henne å feriere der sammen med familie og venner sommeren 2007.
Mens hun var på ferie, tok Marit Stokkenes med en gruppe på 6 personer på gratis guiding
fordi hun gjerne ville vise dem øya. Deltakerne var hennes egen søster og søsterens
venninner.
Marit Stokkenes hadde også lovet en mor å gjøre stas på datteren og hennes samboer, som
deltok på Samsons ferietur, og som begge hadde fødselsdag i løpet av oppholdet.
De konflikter som oppstod mellom representanter for klager og Stokkenes’ familie, kan ikke
knyttes til illojalt forsøk på å kapre kunder.
Det at ny arbeidsgiver konkurrerer med gammel arbeidsgiver når det gjelder destinasjoner
mv, er ikke annerledes enn at Star Tour og Saga Solreiser konkurrerer, og med den
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konsekvens at kunder reiser med Star Tour det ene året og Saga Solreiser det neste. Slik
opptreden er ikke rettsstridig.
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Møte i Oslo kommune
Samson har lagt frem kopi av et referat fra møte i Oslo kommune 20. februar 2007, der
det fremgår at Stokkenes, som på det tidspunkt var ansatt i Samson, ønsket å komme
med tilbud på vegne av NOA. NOA på sin side hevder at kopien ikke kan være korrekt,
og har lagt ved en erklæring fra en ansatt i Oslo kommune, som sier at Stokkenes
representerte NOA i et møte i Oslo kommune 21. november 2007, men uten at det er lagt
frem referat fra dette møtet. Det er for Konkurranseutvalget uklart når møtet kan ha
funnet sted, og denne delen av klagen må derfor avvises som uegnet for behandling i
Næringslivets Konkurranseutvalg, jfr. vedtektenes punkt 1 siste setning.
Etterligning av markedsføringsmateriell
Samson har en presentasjon av sin ideologi over knapt to sider, og som synes å være
utarbeidet av Marit Stokkenes. NOAs presentasjon ”Om oss” er en så å si ordrett
gjengivelse av teksten i Samsons presentasjon. Endringene skyldes at det dreier seg om
forskjellige selskaper. I tillegg har NOA kopiert visse passasjer i Samsons
markedsføringsmateriell for ferieturer 2007 og Samsons påmeldingsskjema for
ferieturer, bortsett fra tidspunkter og reisemål. NOA har i ett tilfelle også benyttet et av
de bildene som Samson har benyttet i sitt markedsføringsmateriell.
Kopieringen innebærer en utnyttelse av den innsats som Samson har lagt i utarbeidelsen
av sitt markedsføringsmateriell. NOA kunne enkelt laget sitt eget markedsføringsmateriell uten å benytte samme tekst og – for bestillingsskjemaet – det oppsett som
Samson har utarbeidet. Etterligningen kan ikke antas å medføre fare for at de to
konkurrentene forveksles, og det er derfor ikke grunnlag for å anvende
markedsføringslovens § 8 a på forholdet. En slik etterligning av konkurrentens
markedsføringsmateriell og i det omfang man her ser, er imidlertid i strid med god
forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 1.
Rettighetene til bilder som Stokkenes har tatt mens hun var leder for ferieturer
arrangert av Samson, og som Samson selv ikke har benyttet, er ikke avklart. Det er
imidlertid ikke nødvendig for utvalget å gå nærmere inn på dette.
Ferieturer til Samos
Når det gjelder forholdene under Samsons to ferieturer til Samos i juli 2007, er
Konkurranseutvalgets vurdering at Stokkenes i denne sammenheng ikke kan vurderes
som privatperson, men at hennes opptreden må ses på bakgrunn av hennes rolle som
daglig leder i NOA.
NOA har anført at Stokkenes, på grunn av vennskap bygget opp over mange år, hadde
gode grunner til å feriere på det hotellet som Samson benyttet for sine ferieturer, og selv
om det skjedde nettopp i den perioden hvor Samson hadde sine turer dit. Det var også
god grunn for henne til å møte opp på flyplassen ved ankomsten for Samson-turen, fordi
hennes sønn var med som en av de ansatte i Samson. Videre var det personlige og nære
forhold som gjorde at hun arrangerte sightseeing-tur for noen av deltakerne, og at hun
tok med et par andre på middag. Når det gjelder Stokkenes’ opptreden mer i det
daglige, er det vist til at det var naturlig å spise frokost i spisesalen, at hun måtte passere
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gjennom resepsjonen til og fra sitt rom og at hun også i noen grad satt der om kvelden,
og at hun måtte ha full adgang til det.
Klager har på sin side hevdet at hun involverte seg overfor reisedeltakerne på en måte
som var uheldig for Samson, og som hun måtte forstå ville skape komplikasjoner.
Stokkenes ønsket deltakerne velkommen til Samos ved utgangen til ankomsthallen på
samme måte som hun hadde gjort da hun selv hadde ansvaret i Samson, og hun
oppholdt seg store deler av tiden i restauranten på hotellet og hadde kontakt med
deltakerne. Dette, og sightseeing-turen og den middagen hun arrangerte, medførte
ifølge Samson at hun av deltakerne ble oppfattet som leder.
Næringslivets Konkurranseutvalg tar ikke standpunkt til detaljene i hva som skjedde.
Det er for utvalget tilstrekkelig å konstatere at det oppstod problemer, og at deltakerne
dels oppfattet Stokkenes som leder, dels ble forvirret og også fortvilet over konfliktene
mellom Samsons ansvarlige og Stokkenes. Etter utvalgets syn opptrådte Stokkenes
uklokt og upassende. Hvis hun først skulle feriere på samme hotell som Samson hadde
turer til og i samme periode som Samson hadde sine turer, burde hun lagt vekt på å
opptre på en måte som kunne forhindre at problemer og forvirring oppsto. Det kunne
hun enkelt gjort ved å holde seg unna deltakerne på Samsons ferieturer, og ved å
henvende seg til Samsons representanter når det gjaldt ønske om spesielle kontakter
med enkelte av deltakerne.
Næringslivets Konkurranseutvalg har ved flere anledninger understreket at en tidligere
ansatt, som går inn i konkurrerende virksomhet, har plikt til å påse at vedkommende
opptrer på en måte som hindrer at det kan oppstå sammenblanding eller forvirring med
hensyn til hvilken rolle vedkommende har og hvem vedkommende representerer.
Stokkenes synes imidlertid å ha brukt sin tidligere posisjon og personlige forhold på en
måte som hun måtte forstå ville skape problemer. Det er særlig beklagelig at den
forvirring som ble skapt, gikk ut over en svak gruppe. Samlet sett er forholdet i strid
med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jfr markedsføringslovens § 1.
Uttalelsen er enstemmig.
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Sak nr. 07/2008
Den 27. oktober 2008: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel,
Arnstein Lund, Geir Jostein Dyngeseth og Bjørn Tore Flaatten
Påstand om etterligning av klagers ”Plasterfjerner”. Markedsføringslovens regler gir ikke
enerett til en produktsammensetning. Betegnelsen ”Plasterfjerner” ble ansett å være
beskrivende, og etikettene på flaskene var forskjellige nok til at det ikke forelå forvekslingsfare.
Innklagede kunne ha gjort mer for å skape avstand, men etter utvalgets syn forelå det ikke en
slik kvalifisert snylting på klagers innsats at generalklausulen kunne gis anvendelse på et
område som direkte er regulert av § 8a.

Klager:

Den norske Eterfabrikk AS
Postboks 10, Bøler
0620 Oslo

Prosessfullmektig: Simonsen Advokatfirma DA
v/advokatfullmektig Knut-Erik Jakhelln
Postboks 6641, St. Hanshaugen
0129 Oslo
Innklaget:

Apokjeden AS
Postboks 243
1471 Lørenskog

Prosessfullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
v/advokatfullmektig Anne Frøshaug
Postboks 1484, Vika
0116 Oslo
Sakens parter
Klager, A/S Den norske Eterfabrikk (DnE), driver produksjon av eter og andre kjemikalier,
samt legemidler for levering til bl.a. apotek og sykehus. DnE eksporterer også produkter til en
rekke land.
Innklagede, Apokjeden AS (Apokjeden) eier legemiddelgrossisten Apokjeden Distribusjon AS
og Apotek 1 Norge AS som eier og driver apotekkjeden Apotek 1. Apotek 1 er fullsortimentsapotek som selger alle typer farmasøytiske produkter, andre legemiddelprodukter, hud- og
kroppspleieprodukter, samt hygieniske artikler. Apokjeden er en av DnEs kunder.
Klager, A/S Den norske Eterfabrikk, har i det vesentlige anført:
DnE utviklet produktet ”Plasterfjerner” i samarbeid med apotekere, institusjoner og sykehus
på slutten av 1970-tallet. DnE utviklet både resepten, etikett-teksten og selve navnet
Plasterfjerner. Produktet benyttes til å løse opp klebestoffer brukt i ulike sammenhenger, blant
annet ved bruk av plaster.
DnE og Apokjeden har hatt et samarbeid om distribusjon av Plasterfjerner gjennom Apotek 1kjeden helt siden Apokjeden ble etablert. Apokjeden som grossist og Apotek 1 som
apotekkjede er således godt kjent med produktets sammensetning og emballasje.
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DnE har nå nylig blitt kjent med at Apokjeden har lansert et produkt kalt ”Plasterfjerner”
under sitt eget varemerke, DermiCare. Samtidig har Apokjeden fjernet DnEs Plasterfjerner fra
sitt sortiment. Apokjedens produkt er lansert med lignende utforming av etiketten, identisk
etikett-tekst og med samme produktnavn (Plasterfjerner) som DnEs produkt. Det bemerkes at
det er DnE selv som har kommet frem til dette navnet. Produktet har videre den samme
kjemiske sammensetning som DnEs produkt. DnE har nedlagt et stort arbeid med å finne frem
til den korrekte sammensetningen som gir de ønskede egenskaper, samtidig som huden ikke
blir irritert. Det er offentligrettslige krav som gjør at resepten er kjent og som gjør det enkelt
for andre å kopiere produktet. Det fratar imidlertid ikke DnE vern for sin investering.
Det anføres at produktet, emballasjen og kjennetegnet utgjør en ulovlig etterligning, jf.
markedsføringsloven §§ 8a og 1.

Klagers produkt (rød etikett) til venstre, innklagedes produkt (orange) til høyre
Innklagede, Apokjeden AS, har i det vesentlige anført:
Apokjeden bestrider at det foreligger en overtredelse av markedsføringslovens regler. Det
bestrides således at produktets navn, sammensetning, den visuelle utforming av etiketten og
teksten på etiketten samlet sett innebærer en ulovlig etterligning eller er i strid med
markedsføringsloven § 1.
Plasterfjerner er et generisk produkt som produseres og markedsføres av flere, selv om DnE i
Norge har tilnærmet faktisk monopol. Markedsføringsloven gir imidlertid ingen enerett til et
generisk produkt, og det står enhver fritt å produsere en plasterfjerner. Ingrediensene er
velkjente, og produktet er enkelt å lage for fagfolk. Apokjeden benytter standard ingredienser,
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og det er ikke benyttet noen forretningshemmeligheter eller andre opplysninger som er
beskyttet.
Betegnelsen plasterfjerner er ikke et produktnavn, men en generisk betegnelse på produktet.
Ingen har enerett til rent beskrivende ord og uttrykk. ”Plasterfjerner” er et like beskrivende
ord som ”neglelakkfjerner”. DnE har også selv benyttet ordet plasterfjerner som rent
beskrivende.
Når det gjelder emballasjen, har DnE valgt å benytte en helt ordinær ”apotekflaske” uten
spesielt særpreg. DnE har altså selv valgt å benytte en flaske som ikke gir noen beskyttelse
mot konkurrenter. Apokjeden bruker også en standardflaske for sitt produkt, og det er
begrenset hvilke forskjeller det er på slike standardflasker.
Etikettene er klart forskjellige, og Apokjedens etikett er ingen etterligning av DnEs etikett.
Det vises til at det gjelder generelt for farmasøytiske produkter at etiketten bør være enkel og
tydelig, og at markedsføringselementer ut over varemerket bør begrenses. Både
komposisjonen og plasseringen av elementene er forskjellige.
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Markedsføringsloven § 8a og § 1 gir ikke et generelt monopol på bestemte produkter.
Utgangspunktet er at hvis det kun er én måte å fremstille produktet på, slik at man
oppnår de samme tekniske fordeler, vil det være lovlig, med mindre det foreligger en
beskyttelse gjennom patent eller design. Klagers produkt er en flytende væske med visse
egenskaper. Fargen antas å være klar, men under enhver omstendighet selges produktet
på flasker av farget glass, slik at fargen ikke er gjort til noe markedsføringselement.
Egenskapene ved produktet er ikke vernet, og klager har ikke enerett på å fremstille en
klar væske med ett bestemt innhold. Det bemerkes at resepten her har vært offentlig
tilgjengelig, slik at det ikke er anvendt forretningshemmeligheter.
Spørsmålet er da om navnet og utformingen av emballasjen innebærer en urimelig
etterligning. Når det gjelder betegnelsen ”Plasterfjerner”, finner Konkurranseutvalget
at dette er en beskrivende betegnelse på linje med neglelakkfjerner og rustfjerner. Selv
om klager er den første som har tatt denne betegnelsen i bruk, foreligger det ikke en
frembringelse som i seg selv er vernet etter markedsføringslovens regler.
Konkurranseutvalget tar ikke stilling til hvorvidt navnet er innarbeidet som varemerke.
Når det gjelder emballasjen og etikettene, finner Konkurranseutvalget at de er
tilstrekkelig forskjellige til at det ikke foreligger en forvekslingsfare. Begge parter
benytter såkalte standard apotekerflasker som ikke i seg selv er vernet. Når det gjelder
etikettene, er henholdsvis klagers og innklagedes varemerker tydelig angitt. Også
komposisjonen og fargene fremstår forskjellig, og innklagede har bygget på sin egen
designmanual. Innholdsfortegnelsen er lik, men dette følger av produktet som ikke er
vernet. Etter en totalvurdering finner Konkurranseutvalget at det ikke foreligger en
forvekslingsfare, og følgelig heller ikke en overtredelse av markedsføringsloven § 8a.
Utvalget er kommet til at det heller ikke foreligger en overtredelse av
markedsføringsloven § 1. Innklagede har anvendt samme resept, samme navn på
produktet, tilnærmet like flasker, og etikettene har også visse likhetstrekk. Sett under
ett kunne innklagede således ha gjort mer for å skape avstand til konkurrenten. De
beskyttelsesverdige elementene ligger imidlertid i det vesentlige i utformingen av
etiketten, og som nevnt over, har Konkurranseutvalget konkludert med at etiketten ikke
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er etterlignet. Det foreligger ikke forvekslingsfare, og Konkurranseutvalget finner ikke
at det her foreligger en slik kvalifisert snylting på andres innsats at generalklausulen
skal gis anvendelse på et område som direkte er regulert av § 8a. Utvalget finner heller
ikke at det forretningsforhold partene har hatt, tilsier en særlig vurdering.
Uttalelsen er enstemmig.

Sak nr. 08/2008
Den 17. desember 2009: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Anna E. Nordbø,
Magnus Frosterød, Bjørn Tore Flaatten og Henrik Munthe
Klagers layout for førstesiden for sin temaavis bygger på elementer som var generiske, både i
seg selv og slik de var anvendt. Det var ikke grunnlag for beskyttelse av forsiden i seg selv.
Fire medlemmer la heller ikke vekt på at annonseselger hos innklagede tidligere hadde vært
ansatt som annonseselger hos klager, mens to medlemmer mente at innklagede ikke hadde
overholdt plikten til å påse at det ikke kunne oppstå sammenblanding mellom de to
temaavisene, jf markedsføringsloven § 1.

Klager:

Mediaplanet AS
Hegdehaugsveien 24
0352 Oslo

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Grette DA
v/advokatfullmektig Kaia Bugge Fougner
Postboks 1397, Vika
0114 Oslo
Innklaget:

Value Publishing DA
Torbjørnsbu 21
4847 Arendal

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Jareld AS
v/advokat Pål Eriksrud
Bogstadveien 27B
0255 Oslo
Sakens parter
Klager, Mediaplanet AS (”Mediaplanet”), har opplyst at selskapet ble stiftet i 2004, men at
virksomheten startet i 2002.
Mediaplanet er del av et internasjonalt konsern som produserer temaaviser i dags- og
næringspresse i 15 forskjellige land. I 2007 produserte Mediaplanet 102 temaaviser i Norge.
Innklagede, Value Publising DA (”VP”) ble stiftet i desember 2007 av Ali Shojaei. Hans bror,
Reza Shojaei, var ansatt i Mediaplanet som annonseselger, og hadde sagt opp sin stilling til
fratredelse 31. desember 2007. Det er opplyst at Reza Shojaeis ansettelseskontrakt inneholdt
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en konkurranseklausul. Det har vært to rettstvister mellom partene, den første gjaldt
spørsmålet om brudd på konkurranseklausulen og ble avgjort ved et forlik. Det er opplyst at
Reza Shojaei i forliket aksepterte å betale et visst beløp, men det er ikke opplyst nærmere hva
forliket gikk ut på eller grunnlaget for søksmålet og forliket. Klager har også reist søksmål om
brudd på forliket som ble inngått, og denne saken står fortsatt for domstolene.
Klager, Mediaplanet AS, har i det vesentlige anført:
VP benytter en layout på førstesiden av sin temaavis som er en etterligning av designet for
førstesiden på Mediaplanets avis, og særlig i toppen av siden.
Mediaplanet har utviklet et oppsett, utseende og helhetsinntrykk for sin temaavis ved egen
innsats, og som har fått en selvstendig identitet i markedet. Dette resultatet er beskyttet etter
markedsføringsloven § 8a.
Det kan ikke være tvilsomt at VP har etterlignet Mediaplanets design. Mediaplanet er en
dominerende markedsaktør, og som VP må ha kjent til. Dette styrkes også av at Reza Shojaei
i alle fall har vært involvert i VPs virksomhet. Det ville være urimelig å anta at likheten
skyldes en tilfeldighet.
VP presenterer et tema øverst og med omtrent samme fonter som Mediaplanet, med en
dobbeltstrek under temaoverskriften, og med en henvisning under til artikler inne i avisen.
Under er førstesideoppslagene med et stort oppslag over det meste av siden og to mindre
oppslag under hverandre på siden av hovedoppslaget. Dette designet på forsiden er beskyttet
etter markedsføringsloven § 8a, selv om hvert enkelt element ikke er beskyttet. Andre aktører
i markedet holder da også avstand til den design som Mediaplanet har benyttet.
Likheten medfører risiko for forvekslingsfare. Annonsører i VP har overfor Mediaplanet gitt
uttrykk for at de har trodd at de har annonsert i Mediaplanet når de faktisk har annonsert i VP.
Det forhold at det øverst på avisen med små grå bokstaver angis at avisen utgis av VP, er ikke
tilstrekkelig til å unngå den forvekslingsfare som skapes. Særlig blir denne forvekslingsfare
tydelig når VP kontakter kunder som annonserer hos Mediaplanet. Det er flere kunder som
har opplyst at de har forvekslet de to avisene og trodd at avisene fra VP er avisen fra
Mediaplanet, og at VP, når de ringer rundt for å selge annonseplass, har gitt kundene inntrykk
av at de selger annonseplass for Mediaplanet, uten at Mediaplanet kan dokumentere dette.
Mediaplanet har opparbeidet betydelig goodwill blant potensielle kunder, som kjenner avisen
fra tidligere utgaver. Ved å benytte forvekselbar layout for forsiden, utnytter VP Mediaplanets
innsats eller resultater på en urimelig måte og i strid med markedsføringsloven § 8a.
Under enhver omstendighet har VP ikke utnyttet de variasjonsmuligheter av forsiden som
foreligger. Det er ingen andre tilsvarende aviser som ligger så nær opp til Mediaplanets
utforming. En konkurrent har plikt til å skape avstand der det er mulig. Plikten til å distansere
seg er særlig uttalt i dette tilfellet, hvor i hvert fall en tidligere medarbeider i VP har vært
ansatt i Mediaplanet. VPs opptreden er derfor i strid med god forretningsskikk
næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1.
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Eksempel på klagers, Mediaplanets, forside

40

Eksempel på innklagedes, Value Publishings, forside
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Innklagede, Value Publishing DA, har i det vesentlige anført:
VPs temaavis utgis kun som bilag til Finansavisen, som for øvrig er en distribusjonskanal som
klager ikke benytter. I tillegg distribueres den gratis til bedrifter i Norge og til offentlige
kontorer som kan ha interesse av innholdet.
Reza Shojaei var tilsatt i Mediaplanet, og arbeidet bestod i å selge annonser til klagers
temaaviser. Han hadde ingen andre ansvarsområder eller gjøremål for Mediaplanet. Han
hadde kunnskap om annonsørene, noe alle kunne tilegne seg ved å lese annonsene til
Mediaplanets temaaviser. Etter krav fra Mediaplanet trakk Reza Shojaei seg fra VP. VPs
virksomhet er ikke etablert på hans erfaringer som selger i Mediaplanet. Andre ansatte i
avisen har den relevante utdannelse og erfaring innen salg og markedsføring. Noen ”drahjelp”
fra Mediaplanet har det ikke vært. VP er heller ikke i besittelse av noen kundeliste fra
Mediaplanet. Annonsekundene i slike aviser er ”fritt vilt”, og alle står fritt til på egen hånd å
tilby relevante aktører annonseplass.
Produktet er en reklameavis med klar hovedvekt på reklameannonser ispedd enkelte artikler
knyttet til temaet for avisen. Denne form for reklameavis utgis som vedlegg til dagspressen av
en rekke aktører. Markedsundersøkelser viser at det er temaet som er avgjørende for viljen til
å annonsere, og tema fremgår meget klart på førstesiden i samtlige slike aviser. Utformingen
av førstesiden er imidlertid ikke synlig overfor kjøperne av Dagens Næringsliv, men dukker
først opp som vedlegg når man åpner avisen. Uansett layout og fonter er det altså temaet som
vil være avgjørende, og ikke fonter og layout.
Mediaplanets forside har ikke en så original utforming at den kan kreves beskyttet. Tvert i
mot er utformingen meget tradisjonell. Under headingen er det et hovedoppslag med stort
bilde og to mindre oppslag på siden. Slike løsninger har tabloidpressen og andre benyttet
lenge. Heller ikke de fonter som benyttes gir forsiden et originalt preg. Tvert i mot er
skrifttypen forholdsvis standard når man kaster et blikk på den. Mediaplanet har benyttet
andre utforminger på forsiden som fremtrer som vesentlig mer originale, selv om den type
forsider har likheter med for eksempel forsiden fra Provisa Informasjon AS.
VP bestrider ikke at deres forside er forholdsvis lik i oppdelingen. Dette er imidlertid en
meget vanlig oppdeling, som benyttes av mange i bransjen, og er således ingen etterligning av
Mediaplanets forside. VP har bilder og to temaer under sin heading, mens Mediaplanet angir
tre temaer under sin heading, og med bare et bilde.
VP benytter en annen font enn Mediaplanet, en font som VP har betalt særskilt for.
Det er en viss likhet i at de begge har to streker under headingen på avisen. VP har valgt en
noe tynnere strek enn det klager har, og klager har valgt å bryte streken med dato for utgivelse
av avisen, mens VP har en heltrukken strek. Mediaplanet har i motsetning til VP også en tynn
strek over headingen.
VP angir øverst på forsiden at avisbilaget er en annonse fra VP. Dette fremgår klart og tydelig
uten noen forstyrrelse i form av bilder eller annen tekst. Mediaplanet har tatt inn logo nederst
på førstesiden.
Det er ingen forvekslingsfare, idet kundene bestiller sine annonser i avisene utelukkende
basert på det tema avisen skal inneholde og hvordan den distribueres. Kundene ser forsiden
første gang når avisen er ferdig trykket og klar til utsendelse, umiddelbart før bladet går i
trykken. Det er ikke avisens forside som ”selger”, slik det er ved løssalgsaviser.
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Påstanden om at kunder har sagt at de har bestilt annonse i Mediaplanet, mens de faktisk har
bestilt hos VP, oppfattes som oppspinn. VP har aldri mottatt noen reaksjoner fra sine kunder
som skulle indikere noe slikt. VP er da også svært tydelig i sin markedsføring på eget navn og
hva de står for. De aller fleste potensielle kunder vet hva en temaavis er, og det er tema,
prising, distribusjonsform og tidspunkt for utgivelse som er avgjørende for vurderingen av
nytteverdien av en annonse. Denne type annonse bestilles stort sett enkeltvis.
Mediaplanets temaavis ligger i komposisjon, skrifttype mv, opp til de varianter som benyttes
av de fleste konkurrenter i markedet.
Forsøket på å trekke den tidligere tilsatte inn i konflikten er ikke relevant. På grunn av
protester fra Mediaplanet trakk han seg helt ut av virksomheten, og det skjedde før VP hadde
utgitt noen annonseavis. VP hadde tilstrekkelig kompetanse gjennom den ekspertise de
ansatte representerer.
Det er VPs klare oppfatning at betingelsene for å anvende markedsføringsloven § 8a ikke er
oppfylt.
VP har heller ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven § 1 første ledd. Det foreligger
ingen klanderverdig eller illojal opptreden fra VPs side. Det nærmeste man kommer likhet, er
streken under headingen. Det kan imidlertid ikke være tilstrekkelig til å konstatere brudd på
markedsføringslovens regler. For øvrig er mye så standardisert at det ikke kan være noen
etterligning, og i tillegg er det klare forskjeller. Det er ikke forsiden som skaper posisjonen i
markedet, det er valg av tema, distribusjonsmåte og – ikke minst – hvor gode artiklene inne i
avisen er.
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Mediaplanet har benyttet i alle fall to hovedtyper av layout for sine temaaviser, uten at
anvendelsesområdet for hver av de to variantene er forklart. Klagen gjelder etterligning
av den layout som klager, etter det Næringslivets Konkurranseutvalg forstår, i alle fall
har benyttet for annonsebilag til aviser, bilag 5 i klagen, og VPs temaavis med den
layout som de opprinnelig benyttet, klagens bilag 6. Klagen gjelder ikke den layout som
VP nå benytter, og klagen fastholdes, selv om Mediaplanet har gått over til en annen
layout.
Temaaviser er annonsebilag med visse redaksjonelle innslag, og som distribueres som en
del av en alminnelig avis. Dette konseptet har Mediaplanet ingen enerett til. De forhold
som knytter seg til konkurranseforbud for Reza Shojaei som følge av hans tidligere
ansettelsesforhold i Mediaplanet, er bragt inn for og avgjort av de alminnelige
domstoler og inngår ikke i klagen.
I Mediaplanets layout for førstesiden har temaet vært angitt øverst i sort skrift og i en
standard font som er ganske nøytral. Selve oppsettet for siden består av henvisning til
oppslag inne i ”avisen” plassert under overskriften, og under dette et stort hovedoppslag
og tre mindre oppslag på siden av hovedoppslaget. Forsiden fremtrer som en ganske
alminnelig avisforside, med den forskjell at istedenfor avisnavnet i logoutforming øverst
på siden, er det angitt tema i sorte bokstaver i en ordinær font. Helt øverst fremgår det
at ”avisen” er en annonse fra Mediaplanet, og siden er nederst merket med
Mediaplanet, uten at disse elementene på noen måte er fremtredende. Av den fremlagte
dokumentasjon fremgår det at utformingen av andre temaavisers forside er skåret over
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samme lest. Enkelte har en tydeligere markering av temaet, f.eks ved at det er benyttet
to farger, eller annonsørens logo er mer fremtredende.
På samme måte som mange andre produsenter av temaaviser har Mediaplanet en
understrekning under temaangivelsen. Det er fremlagt eksempler som viser bruk av
tykk strek under temaangivelsen, mens en annen aktør har valgt en svært tynn strek.
Mediaplanet og VP har begge brukt en dobbeltstrek bestående av en tykkere strek med
en tynn strek under.
Etter Konkurranseutvalgets vurdering fremtrer Mediaplanets layout som en tilpasning
til layout for vanlig avisforside, og slik at forsidens layout nettopp ikke skal skille seg
vesentlig fra alminnelige avisforsider. Forsiden er uten individualiserende elementer,
bortsett fra den relativt diskré plasserte angivelsen av at produktet er en annonse, og av
Mediaplanets logo. Etter Konkurranseutvalgets oppfatning har siden ikke
designelementer som enkeltvis eller samlet gir uttrykk for en særlig innsats som gjør at
Mediaplanets forside skiller seg fra det helt vanlige. Ifølge Mediaplanet har forsiden
opparbeidet en egen identitet i markedet. Det er imidlertid ikke vist til dokumentasjon
som underbygger dette, og utvalget kan ikke legge det til grunn for sin avgjørelse. Det
foreligger således ikke grunnlag for vern etter markedsføringslovens § 8 a.
Det er heller ikke grunnlag for å kreve at konkurrenter i alminnelighet i kraft av kravet
til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringslovens § 1, skulle
ha plikt til å lage en forside som tydelig markerer avstand til den forsiden som
Mediaplanet har benyttet.
Mediaplanet har, som nevnt, benyttet et helt alminnelig oppsett, der elementene både i
seg selv og samlet er generiske. Det er da ikke grunnlag for å kreve at konkurrenter skal
holde en markert avstand. VP har på sin side benyttet en annen skrifttype for
temaangivelsen for sin ”avis”, og det er enkelte forskjeller i bruken av modulene for
oppbyggingen av førstesiden. Dobbeltstripen under temaangivelsen fremtrer i praksis
som lik for de to ”avisene”. Dette er imidlertid et så lite element i denne sammenheng at
det ikke kan tillegges særlig vekt. For ordens skyld tilføyes også at på Mediaplanets
forside brytes dobbeltstripen med angivelse av utgave og utgivelsestidspunkt, mens VPs
dobbeltstripe er ubrutt. Disse forskjellene, sammen med forskjellig plassering av
angivelsen av hvem som står bak, er tilstrekkelig i forhold til en konkurrent som selv
har valgt å benytte et generisk opplegg for sin forside.
Konkurranseutvalget har også vurdert om VP, på grunn av Reza Shojaeis tidligere
ansettelsesforhold i Mediaplanet, hadde en særlig plikt til å markere avstand til den
layout Mediaplanet benyttet for sin forside, jf kravet til god forretningsskikk
næringsdrivende imellom, markedsføringslovens § 1.
Næringslivets Konkurranseutvalget har delt seg i et flertall på fire og et mindretall på 2.
Flertallet, representantene Frosterød, Nordbø, Dørstad og Schei mener at det ikke er
grunnlag for en slik betraktning. Flertallet legger avgjørende vekt på at den layout som
Mediaplanet benyttet, var uten særtrekk av betydning, og at det heller ikke er
underbygget at den likevel hadde oppnådd en egen identitet.
Fra Mediaplanets side hevdes at mye ”tyder på” at kunder som etter oppstarten av VP
har fått henvendelse fra Reza Shojaei om å kjøpe annonse i VPs ”temaaviser”, har fått
inntrykk av at det dreiet seg om annonser i Mediaplanets publikasjoner. Dersom
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Shojaei i sin kontakt med potensielle annonsører ikke har vært tydelig på hvilken
publikasjon henvendelsen gjaldt, ville det kunne være i strid med god forretningsskikk
næringsdrivende imellom. At forholdene skulle ligge slik an, er imidlertid ikke
underbygget fra Mediaplanets side, og det er heller ikke noe som tyder på at en
eventuell sammenblanding kunne ha sammenheng med forsidenes likhet.
Etter flertallets oppfatning foreligger det således heller ikke grunnlag for å fastslå at VP
har opptrådt i strid med markedsføringslovens § 1.
Mindretallet, representantene Munthe og Flaatten mener derimot at VP ikke har
opptrådt i samsvar med kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, og
dermed har opptrådt i strid med markedsføringslovens § 1.
Mindretallet legger avgjørende vekt på at Reza Shojaei var ansatt som annonseselger i
Mediaplanet før han gikk over i tilsvarende stilling i VP. Mindretallet legger til grunn at
han i den forbindelse har hatt kontakt med annonsører som han også hadde kontakt
med mens han var ansatt i Mediaplanet. I denne situasjonen hadde VP en særlig plikt til
å påse at det ikke ville kunne oppstå noen sammenblanding mellom Mediaplanets
annonsebilag og VPs annonsebilag.
Selv om Mediaplanets layout var nøytral og uten særtrekk av betydning, burde VP
påsett at deres annonsebilag skilte seg klarere fra Mediaplanets annonsebilag, slik at
annonsørene, når de så avisene, måtte forstå at det dreide seg om en annonseavis fra en
annen utgiver enn det som Reza Shojaei tidligere hadde representert. Å unnlate å
tydeliggjøre dette, ikke bare i henvendelsene til potensielle annonsører, men også i
utformingen av annonsebilagets forside, er, etter mindretallets oppfatning, i strid med
god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringslovens § 1.
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Sak nr. 09/2008
Den 03.02.2009: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel,
Magnus Frosterød, Thea Broch, Erik Loe og Henrik Munthe
Bilglassforeningen i Norges bruk av en test av lim beregnet for festing av bilglass funnet å
være i strid med markedsføringsloven §§ 1 og 2. Testen var ikke foretatt av en uavhengig
institusjon med kompetanse innen sikkerhetstesting, og fulgte ikke alminnelige regler for slik
testing. Måten foreningen hadde gjengitt testresultatene på, ga et uriktig bilde av klagers
produkt. Fremstillingen var dessuten tendensiøs og ga ikke opplysninger om tester som hadde
kommet til motsatt resultat.

Klager:

C. Frimann Dahl AS
Olav Ingstads vei 1
1351 Rud

Prosessfullmektig: Advokat Geir J. Kruge
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Postboks 1829, Vika
0123 Oslo
Innklagede:

Bilglassforeningen i Norge
Dælenenggata 20 J
0567 Oslo

Prosessfullmektig: Advokat Anders Folkman
Advokatfirma Folkman, Slotterøy & Co.
Postboks 570
6803 Førde
Sakens parter
Klager, C. Frimann Dahl AS, importerer og distribuerer teknisk/kjemiske produkter som
festemateriell, herunder bilglassrutelim i Norge. Kundene er i første rekke profesjonelle
brukere, først og fremst virksomheter som driver reparasjon, vedlikehold, drift og produksjon
innenfor bil, båt og industri. Klager er importør på det norske markedet av rutelimet ”Kent
Screenfix”.
Innklagede, Bilglassforeningen i Norge, er en interesseorganisasjon med formål å samle
bedrifter som arbeider med bilglass. Foreningen skal arbeide for medlemmenes interesser og
for å høyne det faglige og tekniske nivå i medlemsbedriftene. Foreningen skal videre være
medlemmenes talerør overfor offentlige myndigheter og andre, samt aktivt medvirke til
utforming av regler og normer som påvirker bransjens rammebetingelser. Som medlemmer
kan opptas norske bedrifter som har drevet registrert virksomhet i minst to år og som har
montering eller omsetning av bilglass som viktigste næringsområde. Produsenter av bilglass
kan også opptas som medlemmer. Som assosierte medlemmer kan opptas produsenter,
importører og bedrifter som er relevante for den virksomhet medlemsbedriftene utøver.
Assosierte medlemmer har ikke stemmerett og kan ikke velges til tillitsverv.
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Klager, C. Frimann Dahl AS, har i det vesentlige anført:
Det aktuelle markedet som skal behandles i denne sak er ettermarkedet for avsetning av
bilglassrutelim. Årlig skiftes det ut et stort antall bilruter i Norge. Dette utføres dels ved de
alminnelige bilverksteder, og dels ved egne bilglassverksteder. Dette er nisjeverksteder som
utelukkende forestår arbeid med å skifte bilglass. Det er disse nisjeverkstedene som er
Bilglassforeningen i Norges medlemsbedrifter. I Norge utføres om lag halvparten av alle
reparasjoner/utskiftninger ved nisjeverkstedene, den andre halvparten utføres ved de
alminnelige bilverkstedene. Produktene som frembys er de samme i forhold til begge disse
typer verksteder, og klager tilbyr følgelig sine produkter til begge grupper.
Det er imidlertid en betydelig forskjell når det gjelder størrelsen på omsetningen av klagers
produkt i disse to markedsdeler. Klagers produkter kjøpes så å si ikke av nisjeverkstedene,
dvs. innklagedes medlemsbedrifter, mens de har en solid markedsandel hos de alminnelige
bilverksteder. Dette har sammenheng med Bilglassforeningen i Norges opptreden. Foreningen
har drevet overvåking i markedet i lang tid, og nektet sine medlemmer å anvende klagers
limprodukter i sine bilglassverksteder ved ikke å ”godkjenne” disse. Innklagede har ikke noen
godkjennelsesordning for rutelim fra offentlige myndigheter, men har nektet å føre opp
Screenfix på sin limliste. Denne listen oppfattes av mange verksteder som en slags
godkjenningsliste for lim. Bilglassforeningen har også en egen, intern autorisasjonsordning,
og det er hevdet at man risikerer å miste denne autorisasjonen, dersom man benytter lim som
ikke står på denne listen.
Mange av klagers konkurrenter er medlemmer eller assosierte medlemmer i
Bilglassforeningen i Norge, og foreningen styres av sterke markedsinteresser hos disse
enkeltmedlemmer. Klager har selv tidligere søkt om medlemskap i foreningen, men har blitt
nektet dette uten noen begrunnelse. Klager har gjennom omfattende kursvirksomhet satt de
alminnelige bilverkstedene i stand til selv å skifte glass, og derved forårsaket at
bilglassbransjen har tapt markedsandeler. Dette er nok den viktigste grunnen til at
Bilglassforeningen i Norge har ønsket å ramme klagers produkter, for derigjennom å skade
klagers troverdighet som profesjonell og seriøs leverandør av kunnskap til bilbransjen.
Bilglassforeningen i Norge har fra 1993 og fremover drevet en stadig og repeterende
svertekampanje mot ”Kent Screenfix”. Gjennom sin kurs og opplæringsvirksomhet for ansatte
ved verksteder har foreningen aktivt spredd uriktige og udokumenterte påstander om klagers
produkt ”Kent Screenfix”. Den uriktige informasjonen har dreid seg om angivelige
sikkerhetsmangler ved produktet. Det har vært fremsatt påstander om at ”Kent Screenfix” fra
et sikkerhetsmessig/trygghetsmessig synspunkt ikke holder mål. Sett i lys av de grundige
tester som er foretatt av sikkerhetsegenskaper ved produktet, samt uttalelser fra bilprodusenter
som benytter ”Kent Screenfix”, fremstår påstandene som ren skremselspropaganda.
Virkningen vises ved å sammenligne med produktets faktiske utbredelse i andre deler av
markedet som ikke er utsatt for innklagedes påvirkning. Det er særlig betenkelig når
innklagede benytter sitt medlemsblad for å fokusere på angivelige sikkerhetsaspekt på
bakgrunn av en test som ikke holder mål, og uten å angi andre tester som kommer til annet
resultat. Den testen innklagede har fått utført ved Folksam Auto AB er satt sammen etter eget
hode, og totalt uten referanse til gjeldende standard. Prosjektleder Jonasson har selv uttalt at
den testen som ble utført av Folksam Auto AB egentlig var uegnet som sikkerhetstest.
Folksam Auto er heller ikke en anerkjent testinstitusjon. En identisk test ble utført hos en av
verdens største testinstitusjoner TNO, 27. august 2007. Resultatet var diametralt motsatt av
det som fremkom hos Folksam. Dette ble, sammen med annen testdokumentasjon knyttet til
Screenfix, lagt frem for Bilglassforeningen, uten at dette hadde noen effekt. Klagers
forespørsel om taletid på konferansen i Växjö der Folksam-testen skulle presenteres, ble møtt
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med total taushet, og klager måtte nærmest tiltvinge seg taletid for å presentere resultatet fra
TNO-testen. Heller ikke i det etterfølgende Bilglassforum nr. 3/07 ble TNO-testen nevnt av
innklagede. Gjengivelsen preges av en fullstendig mangel på nyanserte synspunkter og synes
ganske enkelt å være et talerør for de meninger og holdninger som innehas av
Bilglassforeningens ledelse. Folksam-testen er brukt aktivt av foreningen for å sverte klagers
produkter og markedsposisjon. Klager viser også til at SINTEF har vurdert testen utført hos
Folksam Auto AB, og har påpekt at det er vesentlige feil ved testen. Det nevnes også at klager
flere ganger har forsøkt å annonsere i Bilglassforum, men har hver gang blitt nektet med
vikarierende argumenter.
Det anføres at Bilglassforeningen i Norge har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 1
første ledd og § 2. Det vises også til forskrift om sammenlignende reklame § 3 bokstav e. Det
følger motsetningsvis av denne bestemmelse at det ikke er tillatt å bringe i vanry eller tale
nedlatende om en konkurrents produkter. Innklagede har ved massivt trykk i ulike fora
fremmet uriktige og villedende påstander om at ”Kent Screenfix” ikke tilfredsstiller
sikkerhetsmessige krav. Det vises til NKUs avgjørelse nr. 17/1981, 04/2006 og 02/1998. Det
vises særlig til Konkurranseutvalgets uttalelser om bruk av tester i annonseringsøyemed.
Innklagede, Bilglassforeningen i Norge, har i det vesentlige anført:
Klagen gir i all hovedsak uttrykk for en profesjonsstrid og en markedskamp mellom de
forskjellige aktørene som ikke vedkommer Bilglassforeningen i Norge. Bilglassforeningen i
Norge må vurderes ut fra sine egne handlinger og ikke ut fra hva medlemmene måtte ha
foretatt seg i markedet, eller hva de måtte mene om de forskjellige produktene. Klager har
ikke dokumentert at innklagede har fremsatt nedsettende og svertende uttalelser slik det
hevdes.
Innklagede har i samarbeid med de øvrige nordiske bilglassforeningene avholdt en test ved
Folksam Auto AB for å se om det er forskjell i limtypene når det gjelder vedheft i forhold til
”kjøre i vei tider”, dvs. den tiden bilen skal stå i ro etter et utført frontruteskift. Foreningen
antok at dette var nyttig informasjon for medlemmene og en viktig test for limprodusentene.
Innklagede har referert fra testen i foreningens blad, og alle syn har vært representert. Det har
således blitt referert til klagers uenighet med hensyn til testen, og foreningen har tilbudt
klager å kjøre testen om igjen. Dette har klager imidlertid avslått. Det fremgår dessuten av
testrapporten at også to andre limprodusenter opplevde samme problemer som klager. Disse
har ikke reagert, men har prøvd å tilpasse sine produkter til realitetene.
Styret i Bilglassforeningen i Norge har i 2008 arbeidet med en felles nordisk limtest som skal
gjøres tilgjengelig for alle limprodusentene som vil teste sitt lim på en enhetlig måte. Dette
burde også være positivt. Kriteriene rundt disse testene er ennå ikke fastlagt, men er til
kontinuerlig behandling. Kriteriene vil være objektive og testen åpen for alle. Hvis klager
mener at de produkter selskapet markedsfører holder de nødvendige mål og forutsetninger,
burde dette ikke være problematisk.
Det er ikke riktig at Bilglassforeningen skal ha vært med på å dreie markedet.
Bilglassforeningen i Norge har aldri frarådet bruk av klagers lim. Det vises til at klager er satt
på foreningens liste over PUR-lim, og dermed ikke ekskludert på noen måte. Det vises også
til den omstendighet at klager har 25 – 30 % av markedet på lim i Norge. Dette er et klart
bevis på at de ikke er ekskludert.
Det er for øvrig riktig at Bilglassforeningen i Norge arbeider for en offentlig arbeidstillatelse
for alle i bilbransjen, herunder bilglass. Dette er for å fremme kompetanse og kvalitetssikring
rundt de arbeider medlemmene utfører, og kan ikke anses som konkurransevridende.
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Påstanden om at bruk av klagers lim skulle medføre bortfall av autorisasjon er fullstendig
grunnløs og udokumentert.
Bilglassforeningen i Norge er leverandør av kurs og opplæring til sine medlemmer i den grad
de ønsker dette. Foreningen aksepterer imidlertid at klager bedriver det samme.
Med hensyn til nektelse av å oppta klager som medlem i foreningen, bemerkes at slikt avslag
kan klages internt til generalforsamlingen. Det har klager ikke gjort.
Innklagede har intet i mot at Næringslivets Konkurranseutvalg vurderer klagen fra C. Frimann
Dahl AS, men det bestrides at det er grunnlag for å anvende markedsføringslovens regler i
denne sak.
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
C. Frimann Dahl AS har fremsatt en rekke anklager mot Bilglassforeningen i Norge
med bakgrunn i foreningens opptreden i forhold til klager gjennom mange år, og da
særlig måten foreningen har forholdt seg til det limproduktet klager importerer og
distribuerer. Selv om markedsføringsloven § 1 etter sin ordlyd favner vidt, finner
Konkurranseutvalget å måtte begrense sin behandling av saken til de forhold der
bevissituasjonen fremstår som klarlagt, og som det er naturlig å henføre under
markedsføringslovens regler. Konkurranseutvalget må videre begrense vurderingen til
forhold som kan føres direkte tilbake til Bilglassforeningen i Norge. På denne bakgrunn
har utvalget konsentrert sin behandling om den testen Bilglassforeningen har latt utføre
av konkurrerende merker av bilglasslim, og måten foreningen har presentert denne
testen på.
Bilglassforeningen arbeider for medlemmenes næringsinteresser, og opptrer i denne
sammenheng på vegne av sine medlemmer. Det må foreningen gjøre innenfor
markedsføringslovens regler. Når foreningen omtaler konkurrerende produkter, må det
gjøres på en måte som ikke er villedende. Uttalelser fra en bransjeforening av denne
typen, som sammenligner kvaliteten på produkter, vil ha en sterk påvirkningskraft og
vil være særlig egnet til å påvirke etterspørselen. En forening som utad fremstår som en
nøytral bransjeorganisasjon må derfor være særlig påpasselig med sannhetsgehalten i
de utsagn som fremsettes. Det vises også til at Næringslivets Konkurranseutvalg
tidligere har understreket at det må vises spesiell varsomhet ved bruk av testrapporter
og lignende som fremstår med en sakkyndig autoritet (se bl.a. NKU 6/1988 og 2/1998).
Når Bilglassforeningen presenteres testresultater, må det kunne sannsynliggjøres at
testene er utført på en forsvarlig og nøytral måte, og presentasjonen må gjøres
balansert.
Testen det her gjelder, ble bestilt av Bilglassforeningen i Norge sammen med de øvrige
nordiske søsterforeningene. Testen ble avholdt ved teknisk avdeling, Folksam Auto AB i
Växjö, Sverige. Formålet var å se om det er forskjell i limtypene når det gjelder vedheft
i forhold til såkalte ”kjør i vei tider” (herdetider) fabrikantene oppgir. Resultatet av
denne testen var at klagers produkt ”Kent Screenfix+” kom klart dårligst ut.
Prosjektleder for testen var Bernt Jonasson. Det er fremlagt dokumentasjon i saken som
viser at den samme Jonasson på vegne av Folksam Auto AB tidligere hadde uttalt seg
negativt om ”Kent Screenfix” i egenskap av foreleser på kurs i bransjen. Det er ikke
opplyst om Folksam Auto AB er medlem i den svenske søsterforeningen, men under
enhver omstendighet fremstår verken Jonasson eller Folksam Auto AB på bakgrunn av
tidligere uttalelser med nødvendig habilitet til å foreta en nøytral test.
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Bilglassforeningen i Norge har heller ikke sannsynliggjort at Folksam Auto AB besitter
tilstrekkelige kvalifikasjoner som testbyrå. Egon Bergmann fra Folksam Auto AB skal
sågar selv ha uttalt følgende: ”Vi er ikke et profesjonelt testinstitutt med stor
kompetanse eller erfaring på denne type tester”. Konkurranseutvalget kan heller ikke se
at innklagede på noen måte har dokumentert at testen er utført på et tilfredsstillende
faglig grunnlag. Klager har påpekt en rekke mangler ved testen, og langt grundigere
tester, bl.a. utført ved TNO testsenter i Nederland, har kommet til andre resultater. Det
vises i denne sammenheng også til uttalelser fra SINTEF i ettertid om at det
sannsynligvis har foreligget vesentlige feil ved Folksam-testen.
Denne mangelfulle testen har Bilglassforeningen i Norge presentert, uten noen
forbehold, i sitt blad Bilglassforum nr. 2, 2007. Det refereres til testen på forsiden av
nevnte blad som en ”Nordisk test”. På side 10 følgende presenteres testen i en artikkel
skrevet av nevnte Jonasson. Det vises i innledningen av artikkelen til at
bransjeorganisasjonene er forpliktet til å komme med uhildede (dette er uthevet i
teksten i bladet) råd og veiledning. Testen gir seg således ut for å være ”uhildet”, hvilket
Konkurranseutvalget som nevnt ikke kan se at den er.
Konkurranseutvalget er også enig med klager i at testen er presentert med klare
føringer både hva gjelder billedbruk, skriftlig og grafisk fremstilling. Det er brukt
effekter som gir inntrykk av at det er direkte farlig å benytte klagers produkt ”Kent
Screenfix” uten at det er sannsynliggjort at det er belegg for en slik påstand. Inntrykket
forsterkes ved at artikkelen følges opp av en påfølgende artikkel, skrevet av daglig leder
i Bilglassforeningen med overskriften: ”Forstår egentlig skadeforsikringsbransjen
limets sikkerhetsmessige verdi?”
Det vises til at testen ble presentert for de nordiske skadeforsikringsselskapene av bl.a.
innklagede på et møte i København 31. mai 2007. Konkurranseutvalget har ikke
nærmere informasjon om hvorledes denne presentasjonen ble gjort, men bemerker at
det er intet som tyder på at klagers syn kom frem eller at det ble tatt forbehold med
hensyn til testens kvalitet.
På tross av at klager protesterte og ba om beriktigelse, presenterte Bilglassforeningen
igjen testen som riktig og nøytral på sin fagsamling i Växjö 28. og 29. august 2007. I det
påfølgende nr. 3, 2007 av Bilglassforum, vises det til at testen ”avslørte” at det er
produkter på markedet som ikke lever opp til det de lover, og det vises til
sikkerhetsaspektene ved dette. Samtidig vises det til at bilglassmontørene må ”gjøre de
riktige valg av produkter”. Selv om det i det følgende referatet fra møtet i Växjö er tatt
inn en henvisning til klagers innvendinger til testresultatet, gjør ikke Bilglassforeningen
noe forsøk på å rette opp det villedende inntrykket som ble gitt i det foregående
nummeret. Tvert i mot forsterkes inntrykket ved at innvendingene fra C. Frimann Dahl
AS fremsettes som et partsinnlegg under overskriften ”De flesta överens”, og uten at
Bilglassforeningen selv gir støtte til dette eller omtaler de testrapporter som kommer til
et annet resultat.
Konkurranseutvalget finner at Bilglassforeningens gjentatte bruk av denne testen
representerer klare overtredelser av markedsføringslovens regler. Presentasjonen av
testen i både nr. 2 og nr. 3 av Bilglassforum for 2007 er klart villedende og egnet til å
påvirke etterspørselen, jf. markedsføringsloven § 2. Både valg av testverksted og måten
testen er utført på fremstår som så mangelfull at dette også klart er i strid med reglene
for god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf. markedsføringsloven § 1.
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Reglene om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom tilsier også at
Bilglassforeningen skulle ha rettet opp det uriktige inntrykk som var skapt, straks det
ble fremlagt dokumentasjon på at Folksam-testen var mangelfull. Det ble ikke gjort.
Uttalelsen er enstemmig.

Sak nr. 10/2008
Den 17. desember 2009: Inger Kjersti Dørstad, Anna E. Nordbø, Magnus Frosterød,
Bjørn Tore Flaatten og Henrik Munthe
Utsagnet ”Med Sun-Alt-i-1 får du den reneste oppvasken” ble funnet å inneholde en
sammenligning med andre vaskemidler på markedet. Utvalget fant imidlertid ikke at
markedsføringslovens regler om sammenlignende reklame var overtrådt, da klager hadde
fremlagt en undersøkelse fra SIFO som viste at deres produkt ga et bedre vaskeresultat totalt
sett på en normaloppvask.

Klager:

Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S
Postboks 49
DK-2880 Bagsværd, Danmark

Prosessfullmektig:

Advokat Jonas Madsø
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Postboks 1829, Vika, 0123 Oslo

Innklaget:

Lilleborg AS
Postboks 4236 Nydalen, 0401 Oslo

Prosessfullmektig:

Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
Advokat Camilla Vislie
Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo

Sakens parter
Klager, Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt) har gjennom sitt merke Finish en
markedsandel på området for maskinoppvaskmidler i Norge på ca. 12 %. Det er oppgitt at
markedsandelen var på litt over 7 % på det tidspunktet den innklagede reklamen ble sendt.
Reckitt markedsfører bl.a. maskinoppvasktabletten Finish Powerball 5in1.
Innklagede, Lilleborg AS (Lilleborg) er gjennom sitt merke Sun markedsledende innen dette
segment i Norge. Lilleborg markedsfører bl.a. maskinoppvasktabletten Sun Alt-i-1. Selskapet
oppgir å ha en markedsandel på over 80 %. Selskapet oppgir videre å ha hatt en markedsandel
på 86 % på det tidspunkt den innklagede reklamen ble sendt.
Klager og innklagede er hovedkonkurrenter på det norske markedet for maskinoppvaskmidler, og de to nevnte produkter er nærmeste konkurrenter på det norske markedet.
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Klager, Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S, har i det vesentlige anført:
I begynnelsen av 2007 lanserte Lilleborg en reklamekampanje for maskinoppvasktabletten
Sun Alt-i-1 der følgende påstand ble anvendt: ”Med Sun-Alt-i-1 får du den reneste
oppvasken”. Uttalelsen ble brukt i forbindelse med en reklamefilm som ble avspilt jevnlig på
flere fjernsynskanaler. Reckitt anså at denne reklamepåstanden var i strid med
markedsføringsloven § 2, fordi Lilleborg ikke hadde bevismessig dekning for at produktet ga
renere oppvask enn konkurrerende produkter. Lilleborg svarte aldri på Reckitts henvendelser
der det ble bedt om dokumentasjon for påstanden.
Lilleborg har opplyst at denne reklamekampanjen ble avsluttet høsten 2007, men Reckitt
ønsker at kampanjen vurderes sammen med den klagen som Lilleborg har anlagt mot Reckitt
for Næringslivets Konkurranseutvalg (sak nr. 04-2008). Lilleborg benyttet den nevnte
reklamepåstand forut for den påstanden som Reckitt er blitt innklaget for å ha benyttet, og
disse bør derfor ses i sammenheng når det skal vurderes om utsagnene kan anses villedende
for forbrukerne etter markedsføringsloven.
Lilleborg har bevisbyrden for at den sammenlignende reklamepåstanden er korrekt. Den
rapporten som ble fremlagt i tilknytning til tilsvaret, er ikke tilstrekkelig som dokumentasjon
for påstanden. For det første gjelder den fremlagte testen et produkt som er benevnt ”Sun 3 i
1”, mens klagen gjelder produktet ”Sun Alt-i-1”. Selv om det er opplyst at produktnavnet ble
endret etter at testen ble gjennomført, er det av avgjørende betydning å vite med sikkerhet at
den aktuelle testen rent faktisk refererer seg til det produktet som er gjenstand for denne
klagesaken.
Lilleborgs reklamepåstand ”den reneste oppvasken” er helt generell i sin form, og må derfor
forstås slik at oppvasken blir renere ved bruk av Sun, enn ved bruk av et hvilket som helst
annet maskinoppvaskmiddel som er tilgjengelig på markedet. I den fremlagte rapporten er det
kun gjort sammenligning med Reckitts produkt. Det er imidlertid flere andre aktører på
markedet, og testen sier intet om disse.
Uttrykket må også forstås slik at produktet vil gi den reneste oppvasken uavhengig av hva
slags oppvask man har. Det vil si at Sun hevdes å være best i alle kategorier av oppvask. Den
aktuelle testen er ikke utført slik at den gir dokumentasjon for Suns egenskaper i alle
kategorier av oppvask. Når det ikke fremkommer av reklameutsagnet at dette kun gjelder en
slags gjennomsnittsoppvask, slik denne er tenkt i den aktuelle testen – og ikke en hvilken som
helst forbrukers faktiske oppvask – blir dette ufullstendig og villedende for forbrukeren.
Uansett vil det være villedende å fremstille at Sun gir den ”reneste oppvasken” når det ikke er
en signifikant forskjell mellom Sun og de øvrige produktene på markedet. Forskjellen i testen
synes i hovedsak å ha sammenheng med te-flekker, og det er ikke kjent hvor stor vekting teflekker har i en gjennomsnittlig oppvask.
Det er også flere svakheter i måten den fremlagte testen er foretatt på. I henhold til enighet i
bransjen skal testmetoden IKW benyttes i stedet for testmetoden EN 50242. Alle de fire store
internasjonale aktører benytter den såkalte IKW-metoden. Vaskeprogrammet som er benyttet i
testen er heller ikke det standardprogrammet som normalt benyttes. Det normale er å bruke
Normal 50/Eco 50 i stedet for Universal Plus 55 som er benyttet i denne testen. Dessuten er
den vannhardheten som er benyttet, ikke relevant for norske forhold. Vannhardheten skulle
vært betydelig lavere enn 11,2 dH.
For øvrig bestrides det at den aktuelle påstand er lite fremtredende og bare utgjør en mindre
detalj i hovedbudskapet i reklamefilmen slik det anføres i tilsvaret. Under en hver
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omstendighet er det uten betydning at det også gis annen informasjon om produktet i
reklamen.
Innklagede, Lilleborg AS, har i det vesentlige anført:
Lilleborg bestrider ikke at reklameutsagnet som er gjort til gjenstand for klagen innebærer en
sammenligning med Reckitts produkt ”Finish Powerball 5in1”. Det bestrides imidlertid at
sammenligningen er villedende ettersom Lilleborg kan dokumentere at det budskap den
alminnelige forbruker sitter igjen med etter å ha hørt påstanden er korrekt.
Det innklagede utsagnet fremkom i en reklamefilm som ble vist fra mars til oktober 2007.
Hovedbudskapet i filmen var at Sun har en selvoppløsende hydrofilm, og det innklagede
utsagn var kun en mindre detalj i filmen. Utsagnet er så lite fremtredende i forhold til
hovedbudskapet at det kan spørres om det er ”egnet til å påvirke etterspørselen”, jf.
markedsføringsloven § 2. Lilleborg ønsker en realitetsavgjørelse i denne sak, men ber NKU
vurdere om måten utsagnet fremkommer på har betydning for de krav som skal stilles til
dokumentasjonen i de forskjellige sakene.
Når det gjelder det innklagede utsagnet, vil det avgjørende være hvilket inntrykk dette
etterlater hos den vanlige forbruker. Utsagnet må oppfattes slik at Sun totalt sett gir det beste
resultatet. Gjennomsnittsforbrukeren ser på oppvasken som en samlet enhet, - som én maskin.
Utsagnet sier ikke noe om renhetsgrad for enkelte typer flekker. Det sies heller ikke at Sun gir
renest oppvask på alle typer flekker. Det er derfor ikke nødvendig å dokumentere at Sun har
best resultat for alle typer flekker. Den alminnelige forbruker er bare opptatt av resultatet av
oppvasken som helhet, ikke av hvilket produkt som gir best resultat i forhold til bestemte
typer flekker.
Det bestrides at det kan oppstilles et krav om at det må dokumenteres ”signifikante”
forskjeller. Det avgjørende må være om de egenskaper sammenligningen gjelder kan
dokumenteres. Her er det at forbrukeren totalt sett vil få et bedre resultat ved å velge Sun. For
øvrig er det ikke riktig at kommentarene i testen i hovedsak er identiske.
Den fremlagte testen er utført av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Dette er en
nøytral innstans med anerkjent faglig kompetanse, og testen er utført på en faglig forsvarlig
måte. Det må kunne legges til grunn at den alminnelige forbrukers oppvask har en
sammensetning som tilsvarer oppvasken i SIFO-testen.
Det er riktig at det i testen står ”Sun 3 i 1”. Dette skyldes at navnet på produktet ble endret fra
”Sun 3 i 1” til ”Sun Alt i 1” etter at testen ble gjennomført. Dette er bekreftet av
utviklingsdirektøren hos Lilleborg.
Når det gjelder den anvendte testmetoden, så er det ikke holdepunkter for å hevde at SIFOs
tester ikke er akseptert i bransjen. Det er ikke avgjørende at andre aktører velger å bruke andre
metoder. Lilleborg har alltid benyttet SIFO til å utføre tester, og det må være forsvarlig å
innrette seg etter SIFOs testresultater.
Vaskeprogrammet ble valgt i henhold til anerkjent europeisk standard, og vannhardheten er
valgt for at produktet skal bli testet også ved krevende vaskeforhold. Ved å teste ved forhøyet
vannhardhet, dekker man inn både normalforbrukerne med bløtt vann og den mindre, men
ikke ubetydelige gruppen av norske forbrukere med hardt vann.
Reckitts anførsel om at testen ikke gjelder andre aktører må avvises. Vurderingen av
forbrukerhensyn ligger til Forbrukerombudet. Det er ikke NKUs oppgave å treffe avgjørelse
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på bakgrunn av at markedsføringen skulle være villedende overfor forbrukere. For øvrig har
Reckitt ikke rettslig interesse i å få vurdert om utsagnet er villedende i forhold til andre
aktører, og anførselen må avvises også på dette grunnlag. Under enhver omstendighet er de
andre aktørene i dette markedssegment så små at det må være tilstrekkelig å innhente
testresultater i forhold til Reckitt som er den eneste konkurrenten av betydning.
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Utsagnet ”Med Sun-Alt-i-1 får du den reneste oppvasken” inneholder en sammenligning
med øvrige produkter på markedet. Selv om dette ikke er hovedbudskapet i
reklamefilmen, kommer utsagnet tydelig frem og er egnet til å påvirke etterspørselen.
Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke dele oppvasken slik at det kjøres én maskin med
f. eks. melkeglass og én maskin med middagstallerkener. Forbrukeren vil derfor være
opptatt av hvilket middel som gir det reneste resultatet totalt sett i forhold til en
”vanlig” maskin. Konkurranseutvalget finner at det er mest sannsynlig at det er slik
utsagnet vil bli oppfattet, og det er følgelig dette som må dokumenteres.
Lilleborg har fremlagt en test foretatt av Statens Institutt for Forbruksforskning
(SIFO). Utvalget finner ikke grunn til å trekke i tvil erklæringen fra Lilleborgs
utviklingsdirektør, som bekrefter at den testede Sun 3 i 1-formuleringen er identisk med
produktformuleringen Sun Alt i 1.
Testen oppsummerer resultatet slik:
”Sun 3 i 1 har noe bedre resultat enn Finish 5 in 1. Det er spesielt teflekker som
trekker resultatet ned for serviset for Finish. Ellers er det spinat som tilbakesmussing
og melkerester i glass som er problematisk for begge midlene.”
Tabellene fra testen viser at Sun kommer ut med en vaskeindeks på 4,63 mot Finish
gjennomsnittlige vaskeindeks på 4,11. Under tabellene angis det for Suns del at
resultatet er ”meget bra”, mens det for Finish angis at resultatet er ”bra”. Det legges til
grunn at SIFO er en nøytral innstans med anerkjent faglig kompetanse, og at testen er
utført på en faglig forsvarlig måte. Klager har på sin side ikke fremlagt tester eller annet
materiale som viser annet resultat, eller sannsynliggjør at resultatet er tilfeldig eller ikke
stabilt over tid. Det er heller ikke fremlagt noen form for dokumentasjon som skulle
sannsynliggjøre at gjennomsnittsoppvasken skulle vært satt sammen annerledes, og at
resultatet i så fall hadde blitt et annet.
Konkurranseutvalget finner å måtte forholde seg til den dokumentasjon som er fremlagt
i saken. Den viser at Sun gir et bedre resultat enn Finish. Det er ikke fremlagt
dokumentasjon på at Sun gir renere oppvask enn alle midler på markedet. Sett på
bakgrunn av at partene i saken etter det opplyste til sammen har over 90 % av
markedet, finner utvalget at det må være tilstrekkelig at sammenligningen bare er gjort
i forhold til hovedkonkurrenten.
Konkurranseutvalget er etter dette kommet til at det ikke foreligger en overtredelse av
markedsføringsloven § 2 første ledd, jf. fjerde ledd. Utvalget finner imidlertid grunn til
å bemerke at undersøkelsen burde vært oversendt klager tidligere slik at klager hadde
hatt anledning til å vurdere materialet før en klagesak ble igangsatt.
Uttalelsen er enstemmig.

54

Sak nr. 11/2008
Den 03.02.2009: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel,
Magnus Frosterød, Thea Broch, Erik Loe og Henrik Munthe
Pristilbud på annonseformidling i forbindelse med anbud til offentlige institusjoner om
medieformidling var ikke i strid med markedsføringslovens § 4 eller § 1. Veiledning/rådgivning
som også omfatter eget nettsted, forutsatt basert på objektive og relevante opplysninger.

Klager 1:

Media Plus AS
Postboks 8824, Youngstorget
0028 Oslo

Klager 2:

Frantz Annonseservice AS
Postboks 365
8001 Bodø

Prosessfullmektig:

Myhre & Co Advokatfirma AS
v/advokat Robert Myhre
Rådhusgt. 9
0151 Oslo

Innklaget:

Cicero Annonsebyrå AS
8002 Bodø

Sakens parter
Media Plus AS (”Media Plus”) og Frantz Annonserservice AS (”Frantz Annonseservice”) er
begge mediebyråselskaper som bl.a. påtar seg oppdrag for offentlige institusjoner om
rådgivning og annonseformidling. Media Plus har etablert nettstedet www.offentligestillinger.no, som gir kunder mulighet til å generere lister over på egne nettsider.
Cicero Annonsebyrå AS (”Cicero”) har levert annonse og rekrutteringstjeneste til offentlig og
privat sektor siden 1991, og eier rekrutteringsportalen www.jobbnorge.no, der selskapets
produksjonssystemer er tilgjengelige for kunder. Det er blant annet et annonseringssted, der
kunder betaler for å annonsere.
Klagerne, 1. Media Plus AS, 2. Frantz Annonseservice AS, har i det vesentlige anført:
Klagerne deltar i flere anbudskonkurranser som utlyses av forskjellige offentlige institusjoner
om kontrakter på rådgivning knyttet til annonseformidling. Klagerne opplever Ciceros priser
for rådgivning som unormalt lave, og kan bare forklares ved at Cicero henter fortjeneste ved å
plassere kundens betalte annonser på sin egen Internettportal. Dette innebærer at rådgivningen
ikke kan være uavhengig, men at Cicero tar betalt for å gi råd om å benytte seg selv som
annonseringssted. Ciceros lave priser for rådgivning m.v. dekkes opp gjennom prisen på
annonsene. På denne måten skjer det en subsidiering av rådgivertjenesten som gjør at
anbudskonkurransene ikke blir reelle.
Et eksempel er anbudskonkurranse om levering av rådgivningstjeneste innen annonsering til
fylkeskommunene i nord, gjennomført av Nordland fylkeskommune. Konkurransen ble avlyst
på grunn av klage fra Media Plus og Frantz Annonseservice, og er et eksempel på Ciceros
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generelle fremgangsmåte i konkurranser om offentlige kontrakter, og som etter klagernes
oppfatning er i strid med markedsføringslovens regler.
Konkurransen gjaldt formidling av stillingsannonsering i papirmedier, men kunne også
omfatte annonsering på Internett og andre typer annonser. Tjenesten omfattet profesjonell
medieveiledning, layout/sats og all administrering av annonsering. Det er ikke naturlig
sammenheng i lovens forstand mellom rådgivning og annonsering, selv om det er faktisk
sammenheng mellom ytelsene. Det å prise seg med tap fordi man gjennom kontrakten kan
påvirke omsetningen av sine øvrige tjenester, innebærer i realiteten en tilgiftssituasjon.
Betingelsene for anvendelsen av markedsføringsloven § 4 er således oppfylt.
Klagerne har foretatt undersøkelser om helseforetakenes bruk av de forskjellige
annonseringsmediene på nett, og som viser at helseforetak benytter Ciceros portal fremfor
www.finn.no og andre tilsvarende nettsteder. Dette bekrefter at Cicero krysskobler til sin
rådgivning, og dette påvirker prisen i rådgivningen. Cicero benekter at de driver rådgivning,
men innrømmer at de driver veiledning. Denne sondringen har ingen realitet.
Krysskoblingen er i strid med markedsføringsloven § 4 som forbyr næringsdrivende ”å søke
fremmet avsetningen av en eller flere varer, tjenester eller andre ytelser (hovedytelsen) ved å
by eller la tilby tilgift til forbruker”. Selv om fylkeskommunen er sluttbruker av tjenesten, må
de i denne sammenheng likestilles med forbruker.
For at en rådgivning skal ha verdi, må den være uhildet og objektiv. Det blir den ikke når
rådgiver selv har et nettsted der annonsering kan være aktuelt. Selv om det er faktisk
sammenheng mellom rådgivning og annonsering, er det i lovens forstand ikke naturlig
sammenheng mellom ytelsene. Alle betingelsene for å anvende markedsføringsloven § 4 er
således oppfylt.
Dersom forholdet ikke rammes av § 4, har Cicero i alle fall brutt kravene til god
forretningsskikk etter markedsføringsloven § 1. De som driver salg av reklameplass, kan ikke
være medlemmer av Mediebyråenes Interesseorganisasjon, jf vedtektene der det heter:
”Medlem av MIO kan være mediebyråer som har som hovedbeskjeftigelse å tilby
medierådgivning, medieresearch, mediekjøp og medieformidling i alle medier. Selskap som
driver salg eller promosjon av reklameplass/-tid, er ikke mediebyrå og kan ikke være
medlem”.
Dette bekrefter at kombinasjonen rådgivning og salg av annonsering i eget medium, ikke er
ønskelig og uheldig for bransjen.
Innklagede, Cicero Annonsebyrå AS, har i det vesentlige anført:
Cicero deltar utelukkende i anbudskonkurranse som omhandler annonseproduksjon og
annonseformidling, og der veiledning om valg av medier m.v. kan inngå som et mer
underordnet element. Cicero deltar aldri i rene medierådgivningsanbud.
I anbudskonkurransen som ble arrangert av Nordland fylkeskommune, har Cicero i sitt
anbudstilbud verken tilbudt eller forutsatt annonsering på www.jobbnorge.no. Kjernen i
oppdraget er alminnelig grafisk arbeid, informasjon om samtlige aktuelle medier og all
praktisk administrasjon knyttet til formidling og frem til betaling av faktura og etterkontroll.
Det blir ikke riktig å legge til grunn at ”rådgivning” inngår som det sentrale element. Det er
også uklart hva klagerne mener er ”hovedytelse” og hva som er ”tilleggsytelse” i forhold til
markedsføringsloven § 4.
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Cicero tjener penger på produksjon og formidling av annonser gjennom effektiv og
systematisk håndtering. Det er dette som er ”hovedytelsen” i anbudet, og det foreligger ikke
”tilleggsytelse” til særlig lav pris. Fylkeskommuner er i denne sammenheng ingen forbruker.
Markedsføringsloven § 4 kommer overhodet ikke til anvendelse på forholdet.
Oppdragsgiverne er profesjonelle aktører som selv har forutsetninger for å vurdere hvilken
nettannonsering som er hensiktsmessig.
Klagernes anførsler i forhold til markedsføringsloven § 1 er ikke særskilt utdypet, og det er
etter Ciceros oppfatning intet grunnlag for å anvende bestemmelsen i den foreliggende sak.
Oppdragsgivere som Media Pluss har for øvrig selv tilknytning til visse nettsteder. Frantz
Annonseservice har en avtale med www.zett.no, hvor byråets inntekt øker med salg av
annonsering til dette medium. Nord fylkeskommuner bruker zett som stillingsportal.
Når det gjelder anførselen om at Ciceros virksomhet strider mot de vedtekter som ligger til
grunn for Mediebyråenes Interesseorganisasjon, er situasjonen for øvrig at dette må ha blitt
vurdert av foreningen da Cicero søkte medlemskap for ca 2 år siden.
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Markedsføringsloven § 4 inneholder et generelt forbud mot bruk av tilleggsytelse til
særlig lav pris i markedsføring overfor forbruker. Det er flere grunner til at
bestemmelsen ikke kommer til anvendelse i denne saken.
Det dreier seg om markedsføring overfor en fylkeskommune. Næringsdrivende og
institusjoner vil i mange relasjoner være sluttbrukere av en næringsdrivendes varer og
tjenester, men uten at lovgiver har funnet grunnlag for å forby bruk av tilgift i slike
tilfeller.
Klager hevder for øvrig at Cicero ”subsidierer” den pris de tar for medieformidling ved
å ta uforholdsmessig lav pris for medieformidling og desto høyere pris for annonsering
på Ciceros nettportal. I så fall skulle det etter markedsføringsloven § 4 være
formidlingstjenesten som var ”den særlig rimelige tilleggsytelsen”. Det er etter
Konkurranseutvalgets syn ikke naturlig å betrakte formidlingen som en tilleggsytelse.
Dette må betraktes som to sidestilte ytelser, eventuelt må det være annonseringen som er
tilleggsytelsen, og som klager mener overprises, ikke underprises.
Det finnes ikke grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 4.
I forholdet til spørsmålet om Cicero har opptrådt i strid med god forretningsskikk
næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1, må det avgjørende være om
Cicero i sin rådgivning om plassering av annonser opptrer på en ordentlig måte. Det
ville de ikke gjøre dersom de overfor fylkeskommunen – eller andre klienter – gir råd
om plassering av annonser på Ciceros nettsted uten å være åpen om tilknytningen til
Cicero eller ikke gir fullstendige og relevante opplysninger vedrørende nettstedet for
øvrig. Det er intet i saken som gir holdepunkter for å anta at Ciceros rådgivning her
ikke er akseptabel.
Konkurranseutvalget kan være enig i at det forhold at en som tilbyr medieformidling,
også selger annonseplass, etter omstendighetene kan være uheldig. Dette er imidlertid
ikke uvanlig. Det må forutsettes at en fylkeskommune organiserer sin virksomhet slik at
den er i stand til å foreta rasjonelle valg for annonseplassering, og i den forbindelse
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sørger for å få de opplysninger som er relevante for beslutning om valg av
annonsemedier, ikke minst opplysninger om mediets gjennomslagskraft og pris.
Uttalelsen er enstemmig.
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