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VEDTEKTER for 
NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG 

SIST ENDRET 21.04.2004 
 

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

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

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

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

Sekretæren forestår den praktiske 
saksforberedelse og korrespondanse med 
partene, i samråd med Utvalgets formann eller 
nestformann. Sekretæren fører referat fra 
møtene. De faglige sekretariatsfunksjonene 
forestås av Utvalgets formann og nestformann, 
som også utarbeider forslag til saksfremstilling 
og uttalelse. 
 
Sekretæren utarbeider i samråd med Utvalgets 
formann og nestformann årsberetning og 
regnskap for behandling på årsmøtet. 
Sekretæren besørger trykking og publisering 
av Utvalgets uttalelser. Sekretæren besørger 
videre utarbeidelse av periodiske saksregistre, 
i samarbeid med Utvalgets formann og 
nestformann. 
 
§ 6. Bestemmelser om årsmøte m. m 
Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av 
april hvert år. Forslag som ønskes behandlet 
på årsmøtet må være innkommet Utvalget 
innen 1. april hvert år. Sekretæren innkaller 
alle deltakende organisasjoner til møtet med 
minst 14 dagers varsel. Årsberetning, 
regnskap og eventuelle forslag til endring av 
vedtektene oversendes sammen med 
innkallingen. Årsmøtet skal godkjenne 
årsberetningen og regnskapet og votere over 
forslag til endring av vedtektene, som må ha 
tilslutning av 2/3 av de deltakende 
organisasjoners samlede stemmer. 
 
De deltakende organisasjonene stemmer i 
forhold til kostnadsfordeling. 
 
På årsmøtet gis en orientering av foregående 
års virksomhet av Utvalgets formann og/eller 
nestformann. 
 
Dersom minst to av de deltakende 
organisasjonene krever det, skal sekretæren 
innkalle de deltakende organisasjonene til 
ekstraordinært møte med minst 14 dagers 
varsel. 
 
§ 7. Uttreden 
De deltakende organisasjonene er forpliktet til 
å delta i Næringslivets Konkurranseutvalg inntil 
deltakelsen bringes til opphør ved skriftlig 
oppsigelse. Uttreden kan kun skje med  
virkning fra et årsskifte, og oppsigelsestiden er 
på minimum seks måneder regnet fra det 
tidspunkt sekretariatet mottar oppsigelsen.  
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Sak nr. 01/2005 

Den 5. april 2005: Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Jostein Refsnes, Arnstein Lund,  
Henriette Kristoff, Geir Jostein Dyngeseth, Per Trygve Berg og Erik Loe. 
 
Terje Høili AS markedsførte ”Trysil-sokken” med opplysning om at sokken hadde en såle med 
80 % ull. LaMote AS innklaget Terje Høili AS for brudd på markedsføringsloven § 2, idet det ble 
gjort gjeldende at sokken ikke hadde det innhold av ull som var opplyst.  
Testresultater viste at ”Trysil-sokken” inneholdt mindre ull enn det emballasjen opplyste, og 
utvalget fant at Terje Høili AS’ salg og markedsføring av produktet representerte et brudd på 
markedsføringsloven § 2.  
 
Klager: LaMote AS 

4248 Nydalen 
0401 Oslo 

 
Prosessfullmektig: Advokat Jan Hesselroth 
   Postboks 4236 Torshov 
   0401 Oslo 
 
Innklaget:  Terje Høili AS 
   Postboks 1421 
   1602 Fredrikstad 
       
Prosessfullmektig: Advokat Harald Bjelke Wibye 
   Postboks 429 
   1601 Fredrikstad 
 
 
Saken gjelder spørsmål om brudd på markedsføringsloven § 2. 
 
Klageren, LaMote AS, har i mange år solgt tekstilvarer, herunder sokker, til norske 
forbrukere gjennom dagligvarehandelen. 
 
Innklagede, Terje Høili AS, driver tilsvarende virksomhet. 
 
Klager, LaMote AS, har i det vesentlige anført: 

Terje Høili AS startet for flere år siden salget av en type sokk som selskapet ga betegnelsen 
”Trysil-sokken”. I forbindelse med første bestilling av produktet spesifiserte Terje Høili AS at 
sålen skulle inneholde minst 80 % ull. Sokken har senere blitt markedsført med en såle med 
slikt ullinnhold. På sokkens emballasje heter det at sokken har ”Kraftig myk såle med 80 % 
ull i”. 
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LaMote AS lot ”Trysil-sokken” teste av Textil- og Läderlaboratoriet Stockholm AB. De 
foretatte tester viste at ullinnholdet i sokkens såle var på under 30 %.  
 
LaMote AS tok ved brev 15. oktober 2004 opp saken med Terje Høili AS. Terje Høili AS 
meddelte at selskapet ønsket å foreta egne undersøkelser før man ville fatte noen beslutning i 
forhold til videre fremdrift. 
 
Den 27. desember 2004 innga LaMote AS, ved advokat Jan Hesselroth, klage til 
Næringslivets Konkurranseutvalg, der man ba Konkurranseutvalget ta stilling til om Terje 
Høili AS’ bruk av påstanden ”Kraftig myk såle med 80 % ull i” er i strid med 
markedsføringsloven § 2.  
 

 
 
Emballasje på innklagedes sokk 
 
 
Innklagede, Terje Høili AS, har i det vesentlige anført: 

I tilsvar 26. januar 2005 til klagen har Terje Høili AS, ved advokat Harald Bjelke Wibye, 
meddelt at selskapet har sendt inn eksemplarer av ”Trysil-sokken” til Statens institutt for 
forbruksforskning for fiberanalyse. I tilsvaret ble det anført at ”forutsatt at ”Trysil-sokken” 
ikke viser seg å ha det fiberinnhold som er beskrevet på produktets emballasje, vil Terje Høili 
AS umiddelbart ta affære for å hindre ytterligere brudd på markedsføringsloven § 2”. I 
tilsvaret het det videre at ”[v]erken Terje Høili AS eller bransjen er tjent med villedende 
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markedsføring, noe som tilsier at man fra denne side vil sette inn omfattende tiltak for å sikre 
at lovens intensjon overholdes”.  
 
I prosesskrift 3. mars 2005 fra Terje Høili AS’ prosessfullmektig ble det opplyst at 
testresultatene fra Statens institutt for forbruksforskning nå forelå, og at testresultatene viste 
”at ”Trysil-sokken” ikke inneholder det fiberinnhold spesifisert til ullinnhold som 
fremkommer på sokkens emballasje”. Videre het det i prosesskriftet: 
 

”Terje Høili AS vil øyeblikkelig endre emballasjen på samtlige produkter slik at 
fremtidige brudd på markedsføringsloven § 2 unngås.  
--- 
Terje Høili AS beklager at man ikke tidligere har foretatt egne tester av fiberinnholdet 
i ”Trysil-sokken”. Dette har sin bakgrunn i det tidligere nevnte tillitsforhold mellom 
Terje Høili AS og produsenten av ”Trysil-sokken”. Av denne grunn legger man også 
til grunn at tidligere partier av ”Trysil-sokken” sannsynligvis har hatt det bestilte 
ullinnhold som er sammenfallende med ullinnholdet på produktets emballasje.” 
 

 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Terje Høili AS har markedsført ”Trysil-sokken” med opplysning om at sokken har en 
såle med 80 % ull. Tester, først foretatt av Läderlaboratoriet Stockholm AB og senere 
av Statens institutt for forbruksforskning, har vist at ”Trysil-sokken” inneholder langt 
mindre ull. I forbindelse med markedsføringen av ”Trysil-sokken” har det således blitt 
gitt en uriktig framstilling om mengden ull i sokken. Denne må anses å ha vært egnet til 
å påvirke etterspørselen av varen, og det foreligger et brudd på markedsføringsloven § 2 
første ledd.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg oppfatter Terje Høili AS slik at selskapet erkjenner å 
ha brutt markedsføringsloven i og med at ”Trysil-sokken” ikke har det innhold av ull 
som er opplyst på sokkens emballasje. Denne erkjennelsen kom som følge av 
testresultatet fra Statens institutt for forbruksforskning, som forelå 3. mars 2005. 
Testresultatene fra Läderlaboratoriet Stockholm AB forelå imidlertid allerede 11. og 13. 
oktober 2004. Etter Konkurranseutvalgets syn burde Terje Høili AS allerede som følge 
av disse første testresultatene lagt til grunn at opplysningene på sokkens emballasje om 
80 % ull var uriktig og i strid med markedsføringsloven, og tatt de nødvendige 
konsekvenser av dette. 
 
Uttalelsen er enstemmig. 
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 Sak nr. 02/2005 

 
Den 13. juni 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Jostein Refsnes, Per Arne 
Villadsen og Henrik Munthe. 
 
De generelle trekk ved et treningskonsept kan ikke i seg selv gi grunnlag for enerett. Den 
tidligere avtale mellom partene innebar tjeneste i form av bistand til kompetanseoppbygging 
og rett til å bruke klagers varemerker og logo. Det var ingen elementer ved innklagedes 
produkt eller opptreden som kunne gi grunnlag for kritikk.  
 
Klager:  Ragna Ribe Jørgensen 
   Jakteleia 10 
   1394 Nesbru 
 
Prosessfullmektig: Advokat Toril Melander Stene 

Postboks 765 Sentrum 
0106 Oslo 

  
Innklaget   Elixia Nordic AS 
   Postboks 524 Skøyen 
   0214 Oslo 

Prosessfullmektig: Advokatfirma DLA Nordic DA 
v/advokat Elizabeth Ege 
Postboks 1364 Vika 
0114 Oslo 

 
Sakens bakgrunn 

Saken gjelder spørsmål om innklagede har etterlignet klagers treningskonsept Skanetix i strid 
med markedsføringsloven § 8 a og/eller § 1 eller for øvrig utnyttet det tidligere samarbeidet 
med klager i strid med markedsføringsloven § 1.  
 
Ragna Ribe Jørgensen (Jørgensen) utviklet treningskonseptet Skanetix på første halvdel av 
1990-tallet. Hennes selskap, Skanetix AS, tilbød kurs for instruktører for bruk av 
treningskonseptet og med deltakelse på årlige Skanetix-seminarer for kvalitetssikring og 
utvikling av treningskonseptet. Dette har så gitt treningssentrene rett til å benytte Skanetix’ 
navn og logo og tilby trening etter Skanetix-konseptet, fra midten av 1990-tallet og ut 2004.  
 
På årsseminaret oktober 2004 redegjorde Jørgensen for mulig nedleggelse av Skanetix AS, og 
at det ble arbeidet med mulighet for alternative administrative løsninger. Fra 1. januar 2005 
ble virksomheten i Skanetix AS overtatt av Skanetix DA. Skanetix DA har rett til å utnytte 
treningskonseptet og varemerket med Jørgensen som innehaver av rettighetene.  
 
Elixia Nordic AS er en kjede for treningsstudioer i Østlandsområdet, som gjennom flere år 
hadde avtale med Skanetix AS og tilbød Skanetix treningstimer. De fikk 1. november 2004 
underretning fra klager om at hun ikke hadde lyktes i å finne en løsning på fremtidig drift av 
Skanetix AS, og at all drift ville bli avsluttet. Elixia underrettet om at de ville beholde 
Skanetix på timeplanene, og ta ansvaret for at kvaliteten ble opprettholdt og konseptet 
videreutviklet internt i Elixia Education.  
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Skanetix viste til at uten avtale med klager kunne Elixia ikke benytte varemerket Skanetix 
metodikk, begrepsapparat og særskilte øvelser, det vil si de prinsipper og retningslinjer som 
utgjør Skanetix-konseptet. I følge Skanetix’ brev til Elixia Nordic er disse særpreg nøyaktig 
spesifisert og velkjent for alle Skanetix-instruktører. Spørsmålet om avtale om bruk av 
Skanetix-konseptet i perioden januar – april 2005 og mulighetene for å kunne benytte 
Skanetix-navnet ble drøftet. Elixia ble tilbudt leiekontrakt for bruk av Skanetix’ navn, logo og 
metode i tre måneder for kr. 100.000,-. Dette fant Elixia ikke akseptabelt og opplyste at 
Skanetix ville bli fjernet fra Elixias timeplaner og utgå fra selskapets produktspekter fra og 
med januar 2005. Umiddelbart deretter sendte klager en orientering til alle Skanetix-
instruktører i Elixia med opplysning om at en ny Skanetix var etablert, at de ikke lenger 
kunne tilby Skanetix gjennom Elixia, men at de kunne fortsette tilknyttet den nye Skanetix-
virksomheten i egen regi som Skanetix-instruktører.  
 
Klageren, Ragna Ribe Jørgensen, har i det vesentlige anført: 

Treningsformen Skanetix var det første treningsproduktet i Norge i kategorien ”mind & 
body”. Det er et særnorsk produkt, utviklet over flere år av klager og med en vel etablert 
markedsposisjon. Treningsformen ”mind & body” kombinerer Østens mentalitet med Vestens 
effektivitet, og forener styrke, smidighet, balanse og avspenning. I Skanetix-konseptet gjøres 
dette ved bruk av stor og liten ball. Da Skanetix ble lansert i det norske markedet, omfattet det 
elementer som var ukjente i den kommersielle treningsbransjen i Norge, og også meget 
sjelden utenlands, nemlig stor ball, liten ball, barbeint, etnisk og rolig musikk, avspenning / 
meditasjon. De fleste av disse elementene er fremdeles uvanlige i Norge, selv om den store 
ballen i løpet av de siste årene er blitt populær i mange treningsprogrammer. Det er således 
tale om et produkt og en innsats som nyter beskyttelse etter markedsføringsloven § 8 a 
og/eller § 1. Gruppetreningen Elixia Flow er en ulovlig etterligning av gruppetreningen 
Skanetix. Innholdet i de to gruppetreningene er til forveksling like. Elixia Flow tilbys ved de 
samme treningssentre som inntil nylig tilbød gruppetreningen Skanetix, og til samme 
tidspunkt og med i hovedsak de samme instruktører.  
 
Gruppetreningen Skanetix og gruppetreningen Elixia Flow inneholder henholdsvis 5 og 6 
moduler som i all hovedsak er organisert i samme rekkefølge som følger: 
 
Skanetix Elixia Flow 

Oppvarming Oppvarming 

Blokk 1: Holdning og overkropp

 Armer inngår i blokk 1 

1. Rygg/holdning 

2. Armer 

Blokk 2: Chaplin (hvis utgangsstilling

er plie) 

3. Plie 

Blokk 3: Zenith (sete) 4. Sete 

Blokk 4: Mave 5. Mave 

Blokk 5: Oase 6. Flow 

Avspenning Avspenning 
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Ved henvendelse til forskjellige Elixia treningssentre, er det bekreftet at de har Skanetix, at nå 
heter det Elixia Flow, og at det er det samme.  
 
Det foreligger fare for forveksling hos forbrukerne. Det foreligger en bevisst etterligning, som 
utgjør en urimelig utnyttelse av Jørgensens særpregede produkt og mangeårige innsats med å 
bygge Skanetix som en av Norges mest kjente merkevarer innen treningsbransjen. Dette er i 
strid med markedsføringsloven § 8 a og også § 1.  
 
Selv om det ikke skulle foreligge forvekslingsfare, foreligger det i alle fall krenkelse av 
markedsføringsloven § 1. Etter avsluttet samarbeid har tidligere forhandlere en særlig plikt til 
å holde avstand til tidligere samarbeidspartners produkt. Det er ikke gjort i nærværende sak, 
men Elixia har tvert imot forsøkt å snylte på den goodwill som Jørgensen har opparbeidet 
gjennom en årrekke og undergraver utnyttelsen av Skanetix-konseptet gjennom Skanetix DA. 
 
Innklagede, Elixia Nordic AS, har i det vesentlige anført: 

Elixia hadde en ettårig avtale med Skanetix om rett til å benytte Skanetix’ navn og logo som 
tilbyr trening etter Skanetix-konseptet. 1. november 2004 ga Jørgensen beskjed om at 
Skanetix ikke ville bli videreført. Dette satte Elixia i en svært vanskelig situasjon: vårens 
program var fastlagt, og medlemmene forventet et tilbud som også omfattet en ”body & 
mind”-time med fokus på balanse, styrke og smidighet. Da Elixia opplyste at de ønsket å 
bevare Elixia Skanetix på timeplanene og videreutvikle konseptet internt, krevde Jørgensen 
ny avtale for fortsatt bruk av navnet og konseptet og med en pris som det var økonomisk 
umulig å akseptere. Elixia måtte derfor på svært kort tid utarbeide et nytt og eget ”body & 
mind”-konsept, samtidig som de måtte endre timeplaner og informasjonsskriv der det fremgår 
at Skanetix skal erstattes med Elixia Flow. I desember 2004 sendte Jørgensen et 
informasjonsbrev til alle Elixia-instruktører som instruerte Skanetix, der det ble gitt feilaktig 
informasjon om bakgrunnen for opphøret av samarbeidet mellom Elixia og Skanetix, samtidig 
som Jørgensen forsøkte å trekke til seg innklagedes instruktører. Denne opptreden var utidig 
og i strid med god forretningsskikk.  
 
Det er spørsmål om saken er egnet for behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg, fordi 
bevisspørsmålet, knyttet til likheter og forskjeller mellom de to programmene, kun lar seg 
fastslå ved personlig iakttakelse.  
 
Uansett fastholdes at Elixia Flow ikke er en ulovlig etterligning av treningsprogrammet 
Skanetix i strid med markedsføringsloven § 8 a, idet treningsprogrammet Elixia Flow verken 
er en etterligning av Skanetix’ treningsprogram eller en urimelig utnyttelse av klagers innsats. 
Det medfører heller ingen fare for forveksling.  
 
Som dokumentert i klagen, utvikler flere store treningskjeder treningsprogrammer innen 
kategorien ”mind & body”. Skanetix er utviklet på bakgrunn av internasjonale 
treningstrender, og er et lite originalt produkt.  
 
De som utvikler Elixia Flow, har stor breddekunnskap innen treningsformer og body & mind, 
og denne kunnskapen er brukt i utvikling av konseptet Elixia Flow, med bruk av elementer fra 
flere treningsformer, og det er tilført nye øvelser. Når det gjelder bruk av stor og liten ball i 
treningsprogrammene, er dette et velkjent hjelpemiddel fra tradisjonelle treningsformer både i 
inn- og utland. Jørgensen har ingen enerett til å bruke stor og liten ball i treningsprogram eller 
andre kjente aktiviteter som oppvarming, trening av rygg, armer, mage, pust, balanse, 
avspenning, avslapning og lignende.  
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Programbeskrivelsen som klager har trukket frem, viser at programmene er forskjellige. 
Elixia Flow inneholder en egen del for armer etter at rygg/holdning er trent, mens i Skanetix 
trenes holdning og armer i samme del. I Skanetix-programmet trenes noe som kalles Oase 
midt i programmet. Tilsvarende øvelser er ikke med midt i treningsprogrammet til Elixia 
Flow. Derimot har Elixia Flow en avsluttende del som kalles Flow og som inneholder ”mind 
& body”-elementer. Tilsvarende avslutning har ikke Skanetix.  
 
Det er stor variasjon i de enkelte øvelsene som utøves i treningsprogrammene, og det benyttes 
også forskjellig musikk. Det er like elementer i treningsprogrammene, og som finnes i ethvert 
treningsprogram.  
 
Når treningsprogrammene har forskjellig innhold og forskjellig navn, foreligger ikke 
forvekslingsfare. At det til dels er de samme instruktørene, medfører ikke at det oppstår 
forvekslingsfare.  
 
Det foreligger ingen urimelig utnyttelse av klagers innsats, og ingen slike særlige forhold som 
gir grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 1.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Treningsformen ”mind & body” er den generelle betegnelse på treningsopplegg som 
skal forene styrke, smidighet, balanse og avspenning, og er ikke særegent for klager. 
Heller ikke bruken av stor og liten ball i den forbindelse er originalt for klager, selv om 
hun, etter det opplyste, var tidlig ute med disse elementene i den kommersielle 
treningsbransjen i Norge. Så langt dreier det seg om et generisk produkt, som ikke kan 
monopoliseres.  
 
Det nærmere innhold av det som kalles Skanetix-konseptet, er angitt i blokker, der man 
starter med oppvarming, går igjennom de forskjellige deler av kroppen og avslutter 
med avspenning. Dette er også helt generelle trekk som ikke i seg selv kan gi grunnlag 
for enerett. Elixia har på sin side opplyst at Skanetix og Elixia Flow, selv om de er 
sammenlignbare for publikum, ikke er identiske. Når det gjelder de svar klager har fått 
ved henvendelser til forskjellige Elixia treningssentre, bekrefter de at Elixia Flow og 
Skanetix dekker samme treningsopplegg. Men svarene dokumenterer ikke at Skanetix 
har trekk som er så originale at de kan gis vern etter markedsføringsloven § 8 a, eller at 
slike trekk er i urimelig grad etterlignet gjennom Elixia Flow. Klager har således ikke 
godtgjort at Skanetix-konseptet har vern etter markedsføringsloven 8 a. Klager har 
heller ikke godtgjort at det foreligger en særlig innpåsliten atferd fra Elixias side ved 
utformingen av Elixia Flow, i strid med markedsføringsloven § 1.  
 
Utvalget kan heller ikke se at Elixia for øvrig skal ha opptrådt i strid med 
markedsføringsloven § 1. Avtalen med Skanetix AS innebar at Elixia mottok visse 
tjenester i form av bistand til kompetanseoppbygging og med rett til bruk av varemerke 
og logo. Elixia benytter ikke varemerke eller logo som kan forveksles med Skanetix, og 
har selv overtatt trening, kvalitetssikring og utvikling av et ”mind & body”-konsept for 
kjeden. Det er således ikke godtgjort at det foreligger noen elementer ved Elixias 
produkt eller opptreden som – på grunn av den tidligere avtalen vedrørende Skanetix – 
skulle gi grunnlag for kritikk.  
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Konkurranseutvalgets enstemmige konklusjon er at det ikke foreligger overtredelse av 
markedsføringsloven § 8 a eller § 1.  
 
 

 
 
 
 
 
Sak nr. 03/2005 

Den 13. juni 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Jostein Refsnes,  
Per Arne Villadsen og Henrik Munthe  
 
I forbindelse med markedsføringen av bilbarnestol var det knyttet betegnelsen ”XTP ExTreme 
Protection” til produktet. I markedsføringen var stolen beskrevet som ” … den første som 
klarer markedets strengeste sikkerhetskrav”. I annonsene het det også at ” xtp betyr at 
bilbarnestolen er testet opp mot markedets strengeste sikkerhetskrav (ICRT og EuroNCAP)”.  
Bruken av ”XTP ExTreme Protection” i markedsføringen av bilbarnestolen ble først og fremst 
ansett som en betegnelse eller et navn på produktet, og i en slik sammenheng fant utvalget at 
bruken ikke rammes av markedsføringsloven §§ 1, 2 eller 3. Derimot fant utvalget at den del av 
annonsen hvor det var vist til at stolen var den ”første som klarer markedets strengeste 
sikkerhetskrav” og at ”bilbarnestolen er testet opp mot markedets strengeste sikkerhetskrav 
(ICRT og EuroNCAP)” var i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3. 
 
Klager:  HTS BeSafe AS 
   Sundvollhovet 
   3535 Krøderen 
 
Prosessfullmektig: Advokat Johannes Sundet 
   Postboks 4 
   3521 Jevnaker 
 
Innklaget: Stera Produkter AS 

Ulvenveien 92 A 
0511 Oslo  
  

Prosessfullmektig: Advokatfirma Lindhs DLA Nordic 
   v/advokat Stefan Sandén 
   Box 7315 
   103 90 Stockholm / Sverige 
 
Sakens bakgrunn 

Saken gjelder spørsmål om brudd på markedsføringsloven §§ 1, 2 og 3 i forbindelse med 
markedsføring av bilbarnestol. 
 
Klageren, HTS BeSafe AS, utvikler, produserer og distribuerer bilbarnestoler under 
merkenavnet BeSafe i Norge. 
 
Innklagede, Stera Produkter AS, importerer og distribuerer bilbarnestoler under 
merkenavnet Akta Graco i Norge. 
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Stera Produkter AS har i forbindelse med markedsføringen av bilbarnestolen Akta Graco 
knyttet betegnelsen ”XTP ExTreme Protection” til produktet. I markedsføringen er Akta 
Graco beskrevet som ” … den første som klarer markedets strengeste sikkerhetskrav”. Videre 
heter det: ”vår nye xtp stol – den første som klarer markedets strengeste sikkerhetskrav”. I 
annonsene heter det også at ” xtp betyr at bilbarnestolen er testet opp mot markedets 
strengeste sikkerhetskrav (ICRT og EuroNCAP)”.  
 
HTS BeSafe AS tilskrev Stera Produkter AS og ba selskapet stanse videre bruk av de aktuelle 
uttrykk og påstander i markedsføringen. Anmodningen ble ikke etterkommet, og HTS BeSafe 
AS har brakt saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg.   
 
Klager, HTS BeSafe AS, har i det vesentlige anført: 

Beskrivelsen av Akta Graco i markedsføringen av produktet er uriktig og villedende, og 
derfor i strid med markedsføringsloven §§ 1, 2 og 3.  
 
Produktbetegnelsen ”XTP ExTreme Protection” skaper inntrykk av at den aktuelle 
bilbarnestolen gir en beskyttelse ut over det som er vanlig for slike produkter. Forbrukerne 
ledes da til å tro at den aktuelle stolen er bedre enn andre tilsvarende bilbarnestoler på 
markedet. HTS BeSafe AS er ikke kjent med at det foreligger tester eller undersøkelser som 
kan bekrefte dette. 
 
Påstanden om at Akta Graco er ” … den første som klarer markedets strengeste 
sikkerhetskrav”, lest i sammenheng med påstanden om at ” xtp betyr at bilbarnestolen er testet 
opp mot markedets strengeste sikkerhetskrav (ICRT og EuroNCAP)”, innbærer at de 
strengeste sikkerhetskravene er definert av ICRT og EuroNCAP, og at den aktuelle 
bilbarnestolen er den første som klarer disse kravene.  
 
Disse påstandene er feil fordi ICRT og EuroNCAP representerer ikke de strengeste 
sikkerhetskravene for denne type produkter. Det er for øvrig umulig å definere enkelte tester 
eller undersøkelser av bilbarnestoler som ”markedets strengeste”. EuroNCAP foretar heller 
ingen egne tester av bilbarnestoler. Når det gjelder ICRT, har ikke denne organisasjonen 
oppstilt spesielle krav til bilbarnestoler. ICRT foretar imidlertid en vurdering av bilbarnestoler 
og gir stolene karakterer basert på en poengskala. Det blir derfor feil å hevde at ICRT har 
fastsatt sikkerhetskrav i markedet. Akta Graco-stolene er heller ikke testet i forhold til alle de 
parametere som ICRT-testene inneholder. ICRTs test av bilbarnestoler offentliggjort våren 
2005 viser for øvrig at Akta Gracos stoler kom på nest siste og femte siste plass av 22 testede 
stoler. 
 
 
HTS BeSafe AS har lagt ned slik  

P Å S T A N D: 
 

1. Stera Produkter AS’ bruk av uttrykket ”XTP ExTreme Protection” i 
annonsene fremlagt i bilag 1 og 2, er i strid med markedsføringsloven § 2 og  
§ 3, jf § 1. 
 

2. Stera Produkter AS’ bruk av uttrykket ” … den første som klarer markedets 
strengeste sikkerhetskrav” i annonsene fremlagt i bilag 1, er i strid med 
markedsføringsloven § 2 og § 3, jf § 1. 
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3. Stera Produkter AS’ bruk av uttrykket ”xtp betyr at bilbarnestolen er testet 
opp mot markedets strengeste sikkerhetskrav (ICRT og EuroNCAP)” i 
annonsene fremlagt i bilag 1 og 2, er i strid med markedsføringsloven § 2 og  
§ 3, jf § 1. 

 
 

 
 

Innklagedes annonse i ”Foreldre & Barn” nr. 12, 2004
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Innklagede, Stera Produkter AS, har i det vesentlige gjort gjeldende: 

Ved rettmessigheten av bruken av de benyttede uttrykkene er det vesentlig å ta hensyn til 
ordenes opprinnelse og bruk i bransjen. Det semantiske innholdet og dets forhold til de 
faktiske omstendighetene må tillegges stor vekt.  
 
Stera ”Protection” betyr sikkerhet eller beskyttelse, og bruken av dette representerer ingen 
villedning. Hva angår benevnelsen ”extreme”, er begrepet ”ekstremtester” innen bransjen en 
godtatt betegnelse for den type tester det her dreier seg om.  
 
Så vidt Stera Produkter AS kjenner til, finnes det ikke noen form for kollisjonstester som 
stiller strengere testforutsetninger enn metodene anvist av ICRT og EuroNCAP for 
henholdsvis frontal- og sidekollisjonstester. Akta Graco er testet opp mot de normer som er 
oppstilt av de navngitte organisasjonene og har ved testing oppfylt kravene.  
 
Akta Graco var den første som klarte disse kravene, og annonseteksten er følgelig dekkende 
også på dette punktet.  
 
Stera Produkter AS bestrider at annonsene gir noe annet inntrykk enn dets semantiske innhold 
og at de inneholder noen sammenligning med andre tilsvarende produkter. Annonsene viser 
på en korrekt måte til de testnormer som er brukt for det aktuelle produktet. Stera Produkter 
AS’ syn er at hensikten med å inkludere ICRTs testkrav er å sikre at de bilbarnestoler som 
selges, ikke bare oppfyller de kravene som fremkommer av ECE-normen, men også høyere 
krav, og dermed gir bedre beskyttelse enn stoler som bare oppfyller de kravene som følger av 
ECE-normen. 
 
Stera Produkter AS bekrefter at teksten ”strengeste sikkerhetskrav (ICRT og EuroNCAP)” 
skal forstås som angitt i klagen. Stera Produkter AS kjenner ikke til at det finnes strengere 
allmenngodtatte testnormer enn de nevnte. Det er riktig at EuroNCAP ikke utfører egne tester, 
men dette er heller ikke påstått fra Stera Produkter AS’ side. Teksten må oppfattes slik at den 
viser til de sikkerhetskravene som ICRT og EuroNCAP har definert. 
 
Stera Produkter AS har lagt ned slik  

P Å S T A N D: 
  

Klagers påstander tas ikke til følge. 
 

 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Næringslivets Konkurranseutvalg finner det innledningsvis hensiktsmessig å gjengi 
teksten i den ene av de to annonsene som er innklaget til Konkurranseutvalget. Den ene 
annonsen var inntatt i ”Foreldre og Barn” nr 12 i 2004 (i HTS BeSafe AS’ påstand 
benevnt som bilag 1), og inneholdt alle de elementer som omfattes av klagen. Denne 
annonsen lød: 
 

”Den behagelige reisen 
 
Kjør sikkert i julen! 
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Alle våre produkter for barns sikkerhet i bil finnes nå til kampanjepris hos din faghandel. Vi har 
til og med kampanjepris på vår nye xtp stol - den første som klarer markedets strengeste 
sikkerhetskrav. 

 
xtp 

eXTreme 
    Protection 
 
Virkeligheten er tøffere enn testene - standardkravet (R44-03) tilsvarer ikke dagens harde 
bilkonstruksjoner. 
 
xtp betyr at bilbarnestolen er testet opp mot markedets Strengeste sikkerhetskrav (ICRT og 
EuroNCAP) 
 
Alle xtp-merkede stoler har også en sidekollisjonsbeskyttelse som vesentlig øker sikkerheten ved 
en sidekollisjon.” 

 
HTS BeSafe AS har for det første lagt ned påstand om at Stera Produkter AS’ bruk av 
uttrykket ”XTP ExTreme Protection” i annonsene fremlagt i bilag 1 og 2, er i strid med 
markedsføringsloven § 2 og § 3, jf § 1. 
 
Bruken av ”XTP ExTreme Protection” kan etter sitt innhold isolert sett gi inntrykk av 
at man her har å gjøre med et produkt som representerer en helt ekstraordinær 
beskyttelse. Konkurranseutvalget oppfatter imidlertid bruken av ”XTP ExTreme 
Protection” i markedsføringen av bilbarnestolen først og fremst som en betegnelse eller 
et navn på produktet, og i en slik sammenheng kan Konkurranseutvalget ikke se at 
bruken rammes av markedsføringsloven §§ 1, 2 eller 3.  
 
Derimot finner Konkurranseutvalget at den del av annonsen hvor det vises til at Akta 
Graco var den ”første som klarer markedets strengeste sikkerhetskrav” og at 
”bilbarnestolen er testet opp mot markedets strengeste sikkerhetskrav (ICRT og 
EuroNCAP)” er i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3. 
 
Annonsen gir inntrykk av at det er ulike sikkerhetskrav som stilles til barnebilstoler, og 
at Akta Graco har oppfylt de strengeste krav, som etter annonseteksten er ICRTs og 
EuroNCAPs krav.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg bemerker at henvisning til tester ofte gir preg av 
særlig troverdighet, og det stilles derfor særlige krav når slike gjengis i reklamen, se 
Løken og Grimstad: Markedsføringsloven, 7 utg. (2002) side 61.  
 
Slik saken er opplyst for Konkurranseutvalget, er det uklart hva som eventuelt kan 
betegnes som ”de strengeste krav” til bilbarnestoler. De eneste formaliserte og 
autoriserte krav som stilles til bilbarnestoler i Norge, er de krav som følger av 
kjøretøyforskriften kapittel 43 om barnesikringsutstyr. Generelt går kravene ut på at 
barnesikringsutstyr som selges, skal være godkjent og merket i henhold til ECE-reg nr 
44.02 eller 44.03, eller direktiv 77/541/EØF med senere endringer. Konkurranseutvalget 
legger til grunn at Stera Produkter AS’ stol tilfredsstiller disse krav.  
 
Annonsen er imidlertid ment å vise at stolen oppfyller krav ut over dette, nemlig de krav 
som er satt av ICRT (International Consumer Research & Testing) eller EuroNCAP 
tester av bilbarnestoler. Stera Produkter AS har ikke sannsynliggjort at disse 
organisasjonene opererer med de strengeste tester eller oppstiller normer for tester som 
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kan betegnes som markedets strengeste, eller at de stiller særskilte sikkerhetskrav til 
bilbarnestoler overhodet. Etter det Konkurranseutvalget forstår, har ICRT utarbeidet 
standard for testing av bilbarnestoler der stolene gis poeng ut fra en hel rekke kriterier. 
EuroNCAP er, etter det som er opplyst, en organisasjon som utfører sikkerhetstester av 
biler. Organisasjonen foretar ikke tester av bilbarnestoler.  
 
Etter Konkurranseutvalgets oppfatning er det således villedende når det i annonsen 
vises til at Akta Graco var den ”første som klarer markedets strengeste sikkerhetskrav” 
og at ”bilbarnestolen er testet opp mot markedets strengeste sikkerhetskrav (ICRT og 
EuroNCAP)”. Annonsen gir på disse punkter heller ikke en tilstrekkelig eller forsvarlig 
veiledning med hensyn til de sikkerhetskrav det vises til. Forholdet rammes av 
markedsføringsloven §§ 2 og 3. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg finner etter omstendighetene at markedsføringen ikke 
var av en slik karakter at den også rammes av markedsføringsloven § 1. 
 
Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sak nr. 04/2005 

Den 13. juni 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie,  Mari Solgaard, Jostein Refsnes,  
Per Arne Villadsen og Henrik Munthe. 
 
I sin markedsføring henviste Smart Club til oppslag i VG: ”Halv pris på byggevarer”. Smart 
Clubs markedsføring var ikke tilstrekkelig nøktern og etterrettelig i forhold til markedet og 
kvaliteten på VGs undersøkelse.  
 
Klager:  Coop Norge AS 
   Postboks 21 Haugenstua 
   0915 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokat Trygve W. Nodeland 
   Prinsens gate 22 
   0157 Oslo 
 
Innklaget   Smart Club Norge AS 
   Postboks 200 Bryn 
   0611 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirma Hus, Panzer & Co. AS 
   v/advokat Georg Panzer 
   Nydalsveien 30 
   0484 Oslo 
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Sakens bakgrunn 

Saken gjelder spørsmål om innklagedes oppslag om ”halv pris” på byggevarer mv er i strid 
med markedsføringsloven § 2.  
 
Coop Norge AS (Coop Norge) driver blant annet Coop Obs! Bygg som har 16 varehus 
lokalisert på forskjellige steder i Norge, fra Sarpsborg til Tromsø, og som selger byggevarer, 
derunder trelastvarer. Det er fremlagt opplysninger som viser at Coop i 2004 hadde en 
markedsandel blant kjedene på 10,4 prosent, etter Byggmakker, Uavhengige, Maxbo, Montér 
og Nordec Byggkjøp.  
 
Smart Club Norge AS (Smart Club) har forretninger som selger produkter innenfor en rekke 
produktområder, blant annet byggevarer.  
 
I Smart Clubs kundeavis nr 2 for 2005 er følgende slått opp over halve første siden: 

 
Deretter følger flere sider med priseksempler på byggeprodukter, inkludert diverse 
innredningsprodukter.  
 
Kundeavis nr 10 fra mars 2005 inneholder samme oppslag, og inne i avisen sies også: 
”Berømt for ekstrem lav pris”.  
 
Oppslaget bygger på en artikkel i Verdens Gang der overskriften var ”Halv pris på 
byggevarer”. Artikkelen sammenligner prisen på fire byggevareprodukter: vanlige gulvlister, 
hvit dør, furupanel, skygge rett og furupanel, skygge skrå, hos ett av utsalgene til 
Byggmakker, Maxbo, Montér og Smart Club. Oversikten i avisen viser at prisen mellom 
dyreste og billigste salgspris varierte med opp til mer enn 50 prosent. For disse fire 
produktene lå Smart Clubs priser lavere enn hos de tre andre, og for 3 av produktene var 
Smart Clubs pris ca 50 prosent av høyeste pris blant de fire.  
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Avisartikkelen sier i ingressen: ”Smart Club selger byggevarer til halve prisen av det de 
største konkurrentene gjør. Hvis du skal pusse opp et vanlig rom, blir det fort tusenlapper å 
spare på å handle her.” Artikkelen avslutter med: ”Det kan være store lokale prisvariasjoner. 
Derfor kan det lønne seg å ta en ringerunde. Ofte er det også tilbud på mange av disse 
varene.”  
 
Klager, Coop Norge AS, har i det vesentlige anført: 

Markedsføringsloven § 2 første ledd retter forbud mot å anvende objektivt uriktige eller av 
annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbud 
av varer eller andre ytelser. Og det er annonsøren som har bevisbyrden for at fremstillingen – 
her billigst-påstanden – er sann.  
 
Kundeavisen inneholder en påstand om å være billigst når det uttales at ”Det er hyggelig å 
konstatere at vi lever opp til vårt mål om å være billigst på merkevarer.”  
Billigst er en konkret angivelse av prisnivået hos innklagede. Smart Club har ikke 
dokumentert påstanden om billigst, og fremstillingen i kundeavisen er åpenbart egnet til å 
påvirke etterspørselen i strid med markedsføringsloven § 2 første ledd.  
 
Markedsføringen er også i strid med reglene for sammenlignende reklame, i 
markedsføringsloven § 2, jf forskriften om sammenlignende reklame § 3 bokstav a. Reklamen 
er ufullstendig og derfor villedende, idet Coop Obs! Bygg ikke er tatt med i 
sammenligningsgrunnlaget. Coop Obs! Bygg er en betydelig aktør i markedet, og en 
prissammenligning med billigst-påstand er ikke fullstendig uten at også denne kjeden er med. 
Forholdet er særlig graverende fordi Verdens Gangs reportasje faktisk inneholder en 
reservasjon for lokale prisvariasjoner, et forbehold som er utelatt i Smart Clubs kundeavis.  
 
Utsagnet ”Berømt for ekstrem lav pris” i kundeavis nr 10 for 2005 er helt generelt formulert, 
og må derfor være forpliktende for hele sortimentet som presenteres i butikken. Også dette 
utsagnet inneholder en påstand om å være billigst: ordet ”ekstrem” er synonymt med ordet 
”ytterlighet”, og ordbruken er uforenlig med at andre priser i markedet er lavere. Smart Club 
har ikke dokumentert at deres priser generelt er billigst i markedet, og markedsføringen er 
også på dette punkt i strid med markedsføringsloven § 2.  
 
Smart Club har som fast overskrift i sin kundeavis: ”Ingen fordyrende mellomledd”. Teksten 
innebærer et indirekte løfte om at Smart Clubs innkjøpssystem direkte fører til lavere pris på 
den enkelte vare. Påstanden er ikke dokumentert: kunden kan ikke være sikker på at prisene 
på Smart Club er billigere enn i andre varehus og utelukkende som følge av virksomhetens 
innkjøpssystem. Det foreligger heller ikke opplysninger som gir grunnlag for å hevde at Smart 
Clubs innkjøpssystem er forskjellig fra konkurrentenes. Selv om uttrykket ikke skulle være 
ment som en påstand om at fraværende mellomledd i seg selv medfører lavere pris for 
forbrukerne, vil den vanlige forbruker måtte oppfatte dette som et indirekte løfte om at 
prisene på Smart Club er lavere enn hos andre, og at dette fremkommer som en følge av 
butikkens innkjøpssystem. Dersom hensikten med utsagnet skulle være noe annet enn å 
reklamere for lavere priser, må utsagnet anses som villedende og derfor i strid med 
markedsføringsloven § 2. 
 
Innklagede, Smart Club Norge AS, har i det vesentlige anført: 

Kundeavisen gir ikke uttrykk for at Smart Club generelt er billigst, men viser til Smart Clubs 
”mål om å være billigst”. Meningsinnholdet Coop synes å legge opp til er ”… det er hyggelig 
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for oss å konstatere at vi er billigst”. For øvrig må setningen tolkes i sammenheng med det 
som står umiddelbart foran, nemlig: ”Halv pris på byggevarer. Dette var konklusjonen til VG 
03.09.04. De sammenlignet prisene på byggevarer fra Maxbo, Byggmakker, Monter og Smart 
Club. Det er hyggelig for oss å konstatere at …”.  
 
Det dreier seg altså om 
 

- halv pris på byggevarer 
- sammenligningen er foretatt mellom Maxbo, Byggmakker, Monter og Smart Club 
- det er VGs konklusjon, og 
- undersøkelsen ble publisert 03.09.04.  

 
Enhver leser ser at det henvises til en undersøkelse foretatt av en uavhengig avis mellom fire 
bestemte byggvarekjeder, og at Smart Club i forhold til disse har halv pris på byggevarer. Det 
er således ikke en påstand om å være billigst, og heller ikke en påstand om å være billigst i 
forhold til Coop Norge. Gjengivelsen i kundeavisen gir et riktig inntrykk av avisens 
konklusjon – halv pris på byggevarer. Sammenligningsgrunnlaget, nemlig de fire største 
konkurrentene, innebærer at gjengivelsen har dekning i de reelle forhold, og er riktig og 
nøytral i forhold til avisens artikkel, jf NKUs avgjørelse nr 2 for 1997, som fastslår at det ikke 
alltid vil være nødvendig å referere tester i sin helhet.  
 
Gjengivelsen av avisartikkelen kan oppfattes som sammenlignende reklame, men da bare mot 
de tre konkurrentene som VG har valgt ut, og som det uttrykkelig er vist til. Det foreligger 
ikke noe utsagn om at man er billigst i forhold til konkurrenter som ikke er nevnt og som ikke 
var nevnt i VGs undersøkelse. Innholdet i utsagnene er at Smart Club er billigere enn de 
øvrige tre kjeder som VG valgte ut, og som utgjør over 40 prosent av det totale norske 
markedet. 
  
Selv om VG tar en reservasjon for lokale prisvariasjoner, blir gjengivelsen likevel ”riktig og 
nøytral i forhold til den komplette test”, slik det formuleres i NKUs nevnte avgjørelse. 
 
Uttrykket ”ekstrem lav pris” rettferdiggjøres av VGs undersøkelse som konkluderte med at 
Smart Club hadde halv pris i forhold til sine største konkurrenter. Ordet ”ekstrem” har som 
andre ord forskjellig betydningsinnhold i forskjellige situasjoner. ”Ekstrem lav pris” betyr 
ikke at varene selges tilnærmet gratis eller til symbolske lave priser, og det hindrer heller ikke 
at andre, for eksempel Coop kan ha ekstremt lave priser. 
  
Utsagnet ”Ingen fordyrende mellomledd” er en ren opplysning om at Smart Club ikke har 
mellomledd som er fordyrende. Det sies ikke at man er den eneste aktøren som ikke har noen 
mellomledd, eller at konkurrenter som har mellomledd, ikke er konkurransedyktige på pris. 
Smart Club har ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven § 2. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Oppslaget i Smart Clubs kundeaviser er at VG har konkludert med at de holder halv 
pris på byggevarer, og det refereres at prisene på byggevarer er sammenlignet med 
prisene fra Maxbo, Byggmakker, Montér og Smart Club.  
 
Det er enighet i Konkurranseutvalget om at det forhold at en betydelig aktør som Coop 
ikke er med i sammenligningen, ikke nødvendigvis vil medføre at referanse til VG-
oppslaget i markedsføringsøyemed må være villedende. Det avgjørende vil – her som 
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ellers – være om markedsføringen er nøktern og etterrettelig både i forhold til markedet 
og kvaliteten på den undersøkelse det henvises til, og i den forbindelse at det fremgår 
hvem som inngår i sammenligningen.  
 
Konkurranseutvalgets flertall, alle unntatt Per Arne Villadsen, er enige om at Smart 
Club her går lenger enn det er grunnlag for.  
 
Overskriften i VGs redaksjonelle artikkel var ”Halv pris på byggevarer”. Konklusjonen 
i artikkelen var at Smart Club hadde lavere pris enn tre angitte konkurrenter på fire 
utvalgte produkter, og opptil ca halv pris av den høyeste pris blant de andre tre. 
Konklusjonen var videre at det kan være store lokale prisvariasjoner, og at det også ofte 
er tilbud på mange byggevarer. Smart Club har altså ikke dekning i VGs redaksjonelle 
artikkel for oppslaget i sin kundeavis. Oppslaget i kundeavisen gir generelt uttrykk for 
at Smart Club har halv pris på byggevarer i forhold til de tre konkurrentene. Heller 
ikke den dokumentasjon som for øvrig er fremlagt, gir grunnlag for en slik konklusjon. 
Budskapet om Smart Clubs prisnivå forsterkes også ved tilføyelsen ”Det er hyggelig for 
oss å konstatere at vi lever opp til vårt mål å være billigst på merkevarer.”, og 
formuleringen ”Ingen fordyrende mellomledd”.  
 
Når det spesielt gjelder utsagnet ”Ingen fordyrende mellomledd”, vil flertallet bemerke 
at dette er et utsagn som overforenkler måten priser dannes på.  
 
Smart Clubs markedsføring er villedende og derfor i strid med markedsføringsloven  
§ 2.  
 
Konkurranseutvalgets mindretall, Per Arne Villadsen, er enig i at Smart Club isolert 
sett går langt i måten de refererer oppslaget i VG på. Det er imidlertid klart angitt at det 
refereres til en sammenligning foretatt av VG, og som lesere ikke forventer skal tas 
bokstavelig. Når det også er angitt hvilke kjeder det er sammenlignet med, blir 
markedsføringen ikke villedende for leseren.  
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Sak nr. 05/2005 

 
Den 6. september 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Jostein Refsnes, 
Arnstein Lund, Henriette Kristoff, Bjørn Tore Flaatten, Per Trygve Berg og Henrik Munthe 
 
Kabelsko ansett som generisk produkt med utforming bestemt av praktiske hensyn, og ikke 
beskyttet av markedsføringsloven § 8 a. Innklagede, som hadde markedsført klagers kabelsko i 
40 år, burde gjort det klart at han nå hadde ny leverandør. I stedet tilslørte han i en 
overgangsperiode de reelle forhold i strid med § 1.  
 
 
Klager:   Elpress AB 
   Postboks 186 
   87 201 Kramfors / Sverige 
 
Prosessfullmektig: Per Forsberg 
   v/advokat Odd Gunnar Hammernes 
   Advokatfirmaet Seland Blikom & Co. DA 
   Postboks 1938, Vika 
   0125 Oslo 
  
Innklaget:  Melbye Skandinavia AS 
   Postboks 160 
   2020 Skedsmokorset 
 
Prosessfullmektig: Advokat Erik Dahl 
   Lyng Giltun & Co. Advokatfirma DA 
   Postboks 1494, Vika 
   0116 Oslo 

    
Saken gjelder spørsmål om etterligning av kabelsko og forpakning i strid med 
markedsføringslovens § 8a eller § 1.  

Sakens bakgrunn 
Elpress AB (Elpress) har i over 50 år produsert og levert kabelsko og tilhørende produkter 
blant annet til det norske markedet. Kabelsko benyttes for å koble elektriske kabler. 
Melbye Skandinavia AS (Melbye) har siden 1965 forhandlet produkter fra Elpress, og har i 
disse 40 årene distribuert Elpress kabelsko til det norske markedet. Samlet omsetning av 
Elpress’ produkter i Norge i 2004 var nærmere 20 mill. kroner. 
 
Melbye har ikke vært eneforhandler for Elpress, og avtalen som gjaldt da tvisten oppstod, var 
ikke til hinder for at Melbye kunne selge konkurrerende produkter. Derimot inneholdt avtalen 
en bestemmelse om at Elpress’ El. nummer ikke kan anvendes for konkurrerende produkter.  
 
Vinteren 2003-2004 begynte Melbye å selge konkurrerende kabelsko som Elpress mener er en 
ulovlig etterligning av Elpress’ kabelsko. Dette, bruk av samme produktmerking, samme El. 
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nummer og merking av Elpress-kartonger med Melbyes etikett, anser Elpress er i strid med 
markedsføringslovens regler.  

Klager, Elpress AB, har i det vesentlige anført: 
Bakgrunnen for Elpress kabelsko er det franske selskapet Simels idé om å lage kabelsko. Den 
tekniske løsning som Simel utviklet, ble ikke patentbeskyttet og var fri for enhver å utnytte. 
Simels og Elpress’ kabelsko har distinkt ulik utforming, og de kan heller ikke brukes om 
hverandre.  
 
 Produktets utforming 
De alternative kabelskoene som Melbye markedsfører, produseres for Melbye og har et 
utseende som er tilnærmet identisk med Elpress’ kabelsko. Elementer som kabelskoenes 
form/design, den fysiske størrelse med lengde, indre og ytre mål, avbøyningen av 
bøyningsbuen i kabelovergangen mellom skoens to deler, utformingen av kabelskoens 
kobberdel og plasseringen av inngravert merking på kabelskoen er alle like. Melbyes produkt 
har også beskyttelseskappe i samme røde fargenyanse og med tilnærmet samme utforming 
som den Elpress bruker. Dette elementet er særlig egnet til å villede kunder til å tro at 
produktene som Melbye leverer, fortsatt er produsert av Elpress, idet de største konkurrenter 
bruker andre farger på beskyttelseskappene, for eksempel blå og gjennomsiktige kapper. 
Pfistrers’ kabelsko viser at det er variasjonsmuligheter og således mulig å unngå kopiering av 
andres kabelsko. 
 
Elpress har nedlagt en kontinuerlig og betydelig innsats i utvikling og utprøving av produktet, 
og Melbyes kopiering fremstår som en urimelig utnyttelse av denne innsatsen. Elpress har 
også brukt betydelige ressurser for å vinne markedsandeler i Norge gjennom egne ansatte 
selgere. 
 
I forbindelse med nærværende tvist er Elpress blitt gjort kjent med at også Abiko 
markedsfører kabelsko som er så å si identiske med Elpress’ kabelsko. Dette har Elpress 
tidligere ikke vært kjent med, og det er årsaken til at man ikke før nå har grepet inn mot 
Abikos kabelsko. 
 
 Merkingen 
Elpress merker sine produkter med dimensjoner m.v. For eksempel er aluminiumslederne i 
dimensjon 240 mm merket ”alu 240-r20-p32”. Dette betyr at det dreier seg om 
aluminiumsledere med dimensjon 240 mm2, r 20 er betegnelsen på Elpress verktøy, type 
rundformingsdorn, mens p 32 er betegnelsen på Elpress verktøy med navn Punch 32. De 
øvrige konkurrenter har egne verktøyserier tilpasset sine kabelskoserier, og det er ingen 
standardisering på dette området, noe som også bekreftes av den dokumentasjon Melbye har 
lagt frem. Også merkingen på kabelskoens kobberdel med logo og dimensjon er en 
etterligning av Elpress’ merking med sin logo og tall samme sted. 
 
 Emballasje og El. nummer 
I tillegg til at de konkurrerende kabelskoene er merket med identiske betegnelser, har Melbye 
også merket emballasjen på en forvirrende måte som synes å ha hatt som hensikt å sørge for 
at kundene gikk over til å bruke Melbyes kabelsko uten å være klar over det. Melbye har 
benyttet Elpress’ kartonger med Elpress’ egne merkelapper, men slik at Melbye har klistret 
sine egne etiketter på Elpress eskene. Etikettene har vært merket med Melbye Skandinavia og 
teksten ”El. nummer 2030524 Erstatning for 2043036”. Det første nummeret er det nye El. 
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nummeret som Melbye registrerte i El. nummerbanken, mens det siste nummeret er El. 
nummer for en av Elpress’ kabelsko. Eskene inneholdt Elpress’ kabelsko. Deretter gikk 
Melbye over til å selge sine nye kabelsko i en annen eske, men med samme etikett. Senere er 
merkelappen endret slik at den angir begge numrene, men ordene ”Erstatning for” er fjernet. 
På den måten fremtrer Melbyes produkt i enda større grad å være en Elpress kabelsko. 
 
 Sikkerhet - konsekvenser 
Kabelsko må brukes sammen med tilhørende verktøy. Hvis man bruker konkurrenters 
verktøy, blir resultatet ikke fullgodt, fordi verktøy og kabelsko ikke er tilstrekkelig tilpasset 
hverandre. Det er derfor vesentlig at kundene vet hva de kjøper. Melbye skaper forvirring i 
markedet ved å selge kopier av Elpress’ produkt. 
 
Oppsummering 
Melbyes etterligning av kabelskoen, merkingen og bruk av Elpress’ El. nummer samt den 
måten de steg for steg har endret sin emballasje på, er gjort for at kunder ikke skulle oppdage 
at de kjøpte andre produkter enn tidligere. Melbye har lagt seg så nær opp til Elpress’ 
produkter som overhodet mulig, og bevisst søkt å forvirre kundene. Forvekslingene skaper 
usikkerhet i markedet knyttet til hvilke produkter de faktisk kjøper, om disse er kompatible og 
sikre, hvilke verktøy som skal benyttes, og hvilken produsent som kan ansvarliggjøres dersom 
noe går galt. Den test som Melbye har fremlagt, dokumenterer ikke at Melbyes kabelsko, 
brukt sammen med Elpress’ verktøy, gir et godt og sikkert resultat. Usikkerheten i markedet 
skyldes Melbyes urimelige utnyttelse av Elpress’ innsats og resultater, og er i strid med 
markedsføringslovens § 8 a og § 1. 
 

 
 
Elpress’ emballasje med Elpress’ etikett, påklistret Melbye Skandinavias etikett.  
. 
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Innklagede, Melbye Skandinavia AS, har i det vesentlige anført:  

 Produktets utforming 
Elpress’ produkt er basert på de tekniske løsninger som Simel opprinnelig utviklet, men slik 
at utseendet av produktene ble noe justert. Dimensjoner og utforming av den delen som skal 
presses, er tilnærmet identisk med opprinnelig produkt fra Simel. Produktets funksjonelle 
oppbygning vil i stor grad styre utformingen av produktet, og Elpress’ innsats i forbindelse 
med produktutviklingen er sterkt overdrevet. Det eksisterer også i markedet andre produsenter 
og leverandører, og det har eksistert andre produkter som til forveksling ligner mange av 
Elpress’ produkter også før Melbye lanserte sin produktserie, slik eksempelet fra Abiko viser. 
 
Utformingen for produktet er i stor grad styrt av de tekniske spesifikasjoner og kundenes 
behov. Det alternative produkt fra Pfistrer som Elpress viser til, har begrensninger i sitt 
anvendelsesområde, og dette styrer utformingen av produktet. 
 
Elpress’ produkt har ikke den originalitet som kreves for å få beskyttelse etter 
markedsføringslovens regler. Elpress har da også i over 10 år akseptert andre svært like 
produkter på markedet. 
 
Når det gjelder markedsføringsinnsatsen, er denne i stor grad utført av Melbye i de ca 40 år 
samarbeidet har vart. 
 
 Merkingen 
Produktkjennetegnene er ikke et unikt system for Elpress, men en forkortelse av en objektiv 
beskrivelse av produktets egenskaper, og som ingen kan ha enerett til. Melbyes bruk er på 
linje med øvrige leverandører i markedet, og som Elpress er godt kjent med. Det siste 
elementet i merkingen er angivelse av verktøy som kan benyttes. Her er Melbyes produkter 
merket med den identifiseringen av de verktøy som Elpress leverer for å vise at disse også kan 
benyttes i forbindelse med Elpress’ produkter. Det er altså tale om en rent praktisk opplysning 
til sluttbruker. 
 
For øvrig er produktene merket med Melbyes logo preget på et lett synlig sted, en merking 
som skiller seg klart fra den logo som Elpress benytter på sine produkter. Det profesjonelle 
markedet kan således enkelt skille produktene. 
 
 Emballasje og El. nummer 
Den emballasje som benyttes for Melbyes produkter, er klart annerledes enn den som benyttes 
for Elpress’ produkter. Elpress’ esker er røde, mens Melbye bruker blå. Melbye bruker egne 
El. numre for sine produkter, men med referanse til de El. numre som Elpress benytter. 
Merkingen etterlater ingen tvil om at det er et Melbyeprodukt som selges, og at det er 
Melbyes El. nummer som er den riktige referanse. Informativ bruk av El. numre er ikke 
uvanlig, slik for eksempel katalog fra Abiko viser. 
 
Melbye beklager for øvrig at merking av emballasjen ikke har vært helt konsistent, men dette 
gjaldt kun et mindre antall tilfeller og skjedde i en overgangsfase. Etter hvert som man ble 
klar over slike tilfeller, er disse rettet opp slik at emballasjen og merkingen av denne klart 
skiller seg fra det som leveres fra Elpress. Katalogene med liste over produkter er generelt 
likeartet, og oppgir betegnelser og størrelser og andre nøkkeldata oppstilt i kolonner. For 
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øvrig er utformingen forskjellig, det gis forskjellig informasjon, og sidene fremstår også som 
forskjellige. 
 
Melbye aksepterer at man i en overgangsperiode kan oppleve at en innkjøper ikke har vært 
klar over hvilket produkt han har kjøpt, men gjennom markedsføring og kommunikasjon har 
Melbye gjort sitt for at sammenblanding ikke skulle skje. En stor del av omsetningen går 
imidlertid gjennom grossister, som i det tilfellet Elpress har vist til, og Melbye kan ikke ta 
ansvar for hvorledes overgangen er håndtert mellom disse salgsledd. 
 
 

 
 

Innklagedes kabelsko til venstre, Elpress til høyre 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 
 
Konkurranseutvalgets mandat  
Konkurranseutvalgets mandat er å behandle klager etter markedsføringslovens regler.  
I den forbindelse kan kontraktsforhold mellom partene inngå i de faktiske forhold som 
det kan være relevant å vektlegge. Men Konkurranseutvalget kan ikke gå inn i en 
avtalerettslig vurdering med tolkning av avtalen og avtaleforholdet. Det faller utenfor 
Konkurranseutvalgets mandat. 
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Markedsføringen av Melbyes kabelsko 
Generelt - markedsføringsloven 
Markedsføringslovens regler gir ikke beskyttelse for tekniske løsninger eller utforming 
som er bestemt av praktiske forhold eller av hensiktsmessighet. Markedsføringslovens 
produktbeskyttelse knytter seg til individuell innsats ved utformingen av produktet når 
utformingen ikke har betydning for den praktiske bruk eller tekniske løsning. 
Markedsføringsloven gir også beskyttelse mot etterligning hvis produktet like gjerne 
kunne hatt en annen utforming uten at det ville gå ut over praktiske eller funksjonelle 
hensyn. I slike tilfeller kan konkurrenten ha en plikt til å utnytte de 
variasjonsmulighetene som finnes. 
  
Næringslivets Konkurranseutvalg har flere ganger stilt krav til at den næringsdrivende 
som har representert en annen, for eksempel som forhandler eller som ansatt, bestreber 
seg på å hindre forvirring som kan oppstå i markedet dersom han går over til å selge 
andre, men forvekselbare produkter. Det påligger ham da å opptre slik at markedet 
forstår at han ikke lenger representerer denne konkurrenten, og at produktene altså har 
en annen kilde, jf kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, 
markedsføringsloven § 1. 
  
Melbyes kabelsko - produktutforming 
Kabelsko er et enkelt utformet produkt der formgivningen synes bestemt av praktiske 
hensyn, og der rent designmessige forhold ikke synes vektlagt i særlig grad. Elpress har 
heller ikke dokumentert hvilken innsats selskapet har bidratt med når det gjelder 
utformingen av kabelskoen, og om dette går ut over det å finne en funksjonell løsning. 
Tvert imot er det dokumentert at det på markedet i lang tid har eksistert kabelsko som 
er svært like den kabelsko som klagen gjelder.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg kan heller ikke se at det er grunnlag for å hevde at 
det er i strid med markedsføringslovens regler å selge kabelsko som er tilpasset Elpress’ 
verktøy for kabelsko. Konkurranseutvalget legger til grunn at Melbyes kabelsko følger 
de krav som stilles sikkerhetsmessig og på annen måte. Noe annet er ikke dokumentert i 
saken. 
 
Konkurranseutvalget mener likevel enstemmig at Melbye har opptrådt i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1.  
 
Selv om man legger til grunn at konkurrenter kan selge kabelsko som har en form som 
er forvekselbar med Elpress’ kabelsko, burde Melbye, som i 40 år har solgt Elpress’ 
kabelsko, gjort klart for markedet at de ikke lenger leverte kabelsko fra Elpress, men 
fra en ny produsent. Selv om det dreier seg om et generisk produkt, burde Melbye gjort 
det klart at leverandøren var ny, og slik at den enkelte kunde kunne vurdert om de 
fortsatt ville kjøpe fra Melbye eller holde seg til de produsenter de hadde erfaring med. 
Det er ikke dokumentert at Melbye på noen måte gjorde dette klart for markedet. Tvert 
imot: Melbye klistret sine nye merkelapper på Elpress’ esker med Elpress’ produkter i. 
Dette gir inntrykk av en bevisst og illojal handling, der hensikten var å holde på 
kundene da Melbye gikk over til å selge direkteproduserte kabelsko. Melbye opptrådte i 
strid med god forretningsskikk i forhold til Elpress ved å tilsløre de endrede forhold, jf 
markedsføringsloven § 1.  
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Markedsføring av kabelsko i blå esker 
Melbye er senere gått over til å selge kabelsko i blå esker, mens Elpress benytter røde 
esker. Melbyes blå esker gir ingen opplysninger om produktet som esken inneholder, 
bortsett fra at eskene er merket med det El. nummeret som er registrert for Melbyes 
kabelsko. Under dette nummeret står med mindre skrift Elpress’ El. nummer. Det er 
ingen teksting i forbindelse med El. nummeret – for eksempel angis det ikke klart at 
produktet er et annet, men utbyttbart med Elpress kabelsko. Konkurranseutvalget 
forstår klagen slik at Elpress mener at også denne bruken av Elpress’ El. nummer er i 
strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1, 
og henviser i den forbindelse til avtalen mellom partene.  
 
Som presisert innledningsvis, ligger det utenfor Konkurranseutvalgets mandat å foreta 
en tolkning av avtalen. Også dette spørsmålet må Konkurranseutvalget avgjøre på 
grunnlag av mer generelle elementer, der for eksempel bransjepraksis kan være 
avgjørende for hvordan referansen til Elpress’ El. nummer oppfattes. 
Konkurranseutvalget har imidlertid ikke tilstrekkelige opplysninger om bransjepraksis 
og andre forhold som vil være av betydning for avgjørelsen av dette spørsmålet. På dette 
punktet avvises derfor klagen. 
 

 
 

Sak nr. 06/2005  
 
Den 20. juni 2006: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Henriette Kristoff, Geir Jostein Dyngeseth, 
Bjørn Tore Flaatten og Henrik Munthe 
 
Opak AS har siden 1987 benyttet betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” i 
tilknytning til selskapsnavnet OPAK. Klage fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) 
om at betegnelsen er i strid med markedsføringsloven § 1 og § 2, førte ikke frem. Flertallet la 
avgjørende vekt på at bransjen har avfunnet seg med bruken siden 1987. Det ble ikke 
dokumentert at betegnelsen i praksis hadde virket villedende. Dissens.  
  
Klager:   Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) m.fl. 

Essendropgate 3 
Postboks 5485 Majorstuen 

   0305 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co. 

  v/Ståle Granerud 
  Postboks 775 
  0106 Oslo 

 
Innklaget:  OPAK AS 
   Postboks 128 Skøyen 
   0202 Oslo 
 
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. 

v/advokat Morten Goller 
Postboks 1513 Vika 
0117 Oslo 
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Saken gjelder OPAK AS’ bruk av betegnelsen/slagordet ”Byggebransjens 
Kompetansesenter” i sin markedsføring, markedsføringslovens §§ 2 og/eller 1. 
 
Partene 

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er bransjeforening for landets ledende 
entreprenører, og er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og dermed Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO). Som bransjeforening arbeider EBA for å fremme bygg- og 
anleggsnæringens interesser, for eksempel forståelse for næringens betydning i samfunnet, 
næringspolitiske spørsmål, arbeidsvilkår og konkurranseforhold.  
 
En rekke bransjeorganisasjoner og stiftelser innen byggenæringen støtter klagen. Til sammen 
representerer klager og organisasjoner som det er opplyst støtter klagen, om lag 8 000 foretak 
med mer enn 135 000 ansatte og mer enn 140 milliarder kroner i omsetning. Klagen støttes 
også av andre institusjoner. 
 
OPAK AS er et privateid konsulentselskap, med ca 110 ansatte, og driftsinntektene var i 2003 
på ca 88 millioner kroner. 
 
OPAK har i mange år benyttet betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” i sin 
markedsføring, for eksempel i informasjonsskriv, brevark, på hjemmesiden mv. Betegnelsen 
”Byggebransjens Kompetansesenter” kom i tillegg til OPAK og ble tatt i bruk i 1987, og 
varemerkeregistrert i 1998. 
 
Klager, Entreprenørbedriftenes Landsforening (EBA), har i det vesentlige anført: 

OPAK er ikke tilknyttet noen av byggebransjens organisasjoner. Det er et privat 
konsulentfirma, og har ingen oppgaver som naturlig ligger til en bransjeorganisasjon. 
 
Ordet ”Byggebransjens Kompetansesenter”, vil naturlig bli oppfattet som om dette er et 
kompetansesenter for byggebransjen, og at byggebransjen står bak OPAK. Ved å benytte 
uttrykket ”Byggebransjens Kompetansesenter” knyttet til sin virksomhet, gir OPAK skinn av 
å være noe annet enn et ordinært privat selskap som driver konsulentvirksomhet betalt av sine 
oppdragsgivere. Begrepet gir inntrykk av at det er større distanse til kundene, og av å være en 
mer nøytral eller objektiv aktør i bransjen, og dermed har en større integritet enn man 
tradisjonelt har tillagt partsrepresentanter i næringslivet. OPAK seiler under falskt flagg når 
de benytter en slik betegnelse, og søker å stille seg i en annen posisjon enn sine konkurrenter. 
Særlig villedende blir det når OPAK - Byggebransjens Kompetansesenter - reklamerer for 
eksempel for sitt ”Våtromskurs i byggebransjens våtromsnorm (BVN)”. 
 
En stor andel av mottakerne av denne markedsføringen vil være forbrukere og 
næringsdrivende aktører uten profesjonell innsikt. Forbrukere og næringsdrivende står i fare 
for å bli villedet av OPAKs markedsføring, og tror at OPAK har en mer nøytral eller objektiv 
posisjon i markedet, mens det de er, er et konsulentselskap. Dette er i strid med 
markedsføringsloven § 2 som setter forbud mot villedende markedsføring. Det er ikke 
nødvendig å påvise at næringsdrivende eller privatpersoner faktisk er blitt villedet. Det er 
tilstrekkelig etter bestemmelsen å konstatere at markedsføringen er egnet til å villede. 
 
Bruken av betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” er også i strid med kravet til god 
forretningsskikk næringsdrivende i mellom, markedsføringsloven § 1. Uttrykket gir inntrykk 
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av at OPAK kan assosieres med forskningsmiljøer som SINTEF og Byggforsk, som er 
uavhengige forskningsmiljøer og kompetansesentre, vesensforskjellig fra OPAK i sin 
virksomhet og finansiering. 
  
Det kan ikke være avgjørende at OPAK har benyttet betegnelsen over tid, verken for 
Konkurranseutvalgets kompetanse til å behandle saken eller for avgjørelsen av saken. Det 
vises for eksempel til Næringslivets Konkurranseutvalg, sak 11/1996. 
 
Innklagede, OPAK, har i det vesentlige anført: 

Betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” har vært i kontinuerlig og uendret bruk ved 
siden av OPAKs foretaksnavn helt siden 1987. I løpet av disse årene har klager ikke hatt noen 
innvendinger mot OPAKs bruk av betegnelsen. På bakgrunn av den lange tid som er gått, bør 
Næringslivets Konkurranseutvalg ikke behandle klagen, jf Konkurranseutvalgets sak nr 
12/2003.  
 
Dersom klagen behandles, gjøres følgende gjeldende: 
 
OPAKs langvarige og ubestridte bruk av betegnelsen må ha avgjørende betydning for de 
markedsføringsrettslige vurderinger som skal foretas i saken. 
 
OPAK yter konsulent-, rådgivnings- og byggeledertjenester til næringsdrivende og 
privatpersoner i bygge- og anleggsbransjen. ”Byggebransjens Kompetansesenter” henspiller 
på en virksomhet som har kompetanse innen bygge- og anleggsbransjen og på områder som er 
tilknyttet bransjen. OPAK og selskapets ansatte har slik kompetanse, og er kvalifisert i bygge- 
og anleggssaker. Det er intet i begrepet som skulle tilsi at byggebransjen står bak 
virksomheten.  
 
OPAK ”Byggebransjens Kompetansesenter” opptrer uavhengig av bransjen som sådan og gir 
nøytrale, objektive råd basert på det som er klientens interesser i den enkelte sak. OPAK 
mottar kun alminnelige konsulenthonorarer for sine tjenester og formidler ikke kontakt med 
håndverkere eller andre tjenesteytere. Det blir da galt når klagerne hevder at OPAK uriktig gir 
skinn av å være nøytral aktør i bransjen. Tvert i mot har OPAK integritet og er uavhengig i 
forhold til bransjens aktører. Kunder og andre forretningsforbindelser er fullt innforstått med 
OPAKs rolle. 
 
At klagerne og eventuelt andre berørte har forholdt seg passive overfor OPAKs bruk av 
betegnelsen ”Byggebransjens Kompetansesenter” i over 18 år, tyder klart på at bruken av 
begrepet ikke er villedende. I motsatt fall ville innvendingene kommet langt tidligere. For 
øvrig vil en eventuell opprinnelig fare for villedning ha blitt oppveid og avverget gjennom 
selskapets kontinuerlige og langvarige bruk av betegnelsen. ”Byggebransjens 
Kompetansesenter” må i dag kunne anses å være særlig godt kjent ved siden av selskapets 
foretak i markedet, slik at det ikke eksisterer noen villedningsfare, jf markedsføringsloven § 2. 
 
OPAKs bruk av ”Byggebransjens Kompetansesenter” er heller ikke noe brudd på kravet til 
god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1. OPAK fremsetter 
ikke udokumenterte eller uriktige påstander når betegnelsen brukes, og gir heller ikke 
inntrykk av å være noe annet enn et privateid selskap. Det er en rekke aksjeselskaper som har 
ordet ”kompetanse” i sitt foretaksnavn, og av disse benytter mange begrepet 
”kompetansesenter” i navnet. At OPAK innehar kompetanse på fagområdene for bygg og 
anlegg, er heller ikke bestridt av klager. 
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Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Det er enighet i Konkurranseutvalget om at tillegget ”Byggebransjens 
Kompetansesenter” brukt sammen med OPAK, lett gir omgivelsene inntrykk av at 
OPAK på en eller annen måte har en posisjon i bransjen som går utover det å være 
rådgiver, veileder osv. Betegnelsen er egnet til å gi inntrykk av at OPAK er knyttet til og 
representerer bransjen som sådan. 
  
Utvalgets flertall, Henriette Kristoff, Bjørn Tore Flaatten, Henrik Munthe og Kristine 
Schei, er kommet til at OPAKs bruk av betegnelsen ”Byggebransjens 
Kompetansesenter”, slik de hittil har gjort, ikke er i strid med markedsføringslovens 
regler i forhold til andre næringsdrivende. Avgjørende for flertallet er at bransjen og 
konkurrenter har avfunnet seg med dette siden 1987. Det er ikke dokumentert at 
betegnelsen i praksis har virket villedende. Det kan da ikke være i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom fortsatt å benytte betegnelsen, i alle fall ikke 
uten at det foreligger andre og nyere elementer. I denne situasjonen finner flertallet 
heller ikke grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 2.  
 
Mindretallet, Geir Jostein Dyngeseth og Eirik Akerli, viser til at betegnelsen i seg selv er 
misvisende. Bruken gjennom mange år kan da ikke være avgjørende. Adressatene vil 
nødvendigvis endres over tid, og også nye aktører med videre må kunne påberope 
markedsføringslovens regler. Bruken av ”OPAK Byggebransjens Kompetansesenter” 
på brevpapir, som betegnelse med videre, er villedende, og i strid med 
markedsføringsloven § 2.   
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Sak nr. 07/2005  
 
Den 15. desember 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Jostein Refsnes, 
Arnstein Lund, Geir Jostein Dyngeseth, Nils A. Steigedal, Per Trygve Berg og Henrik 
Munthe. 
 
Saken gjaldt spørsmål om innklagede, Bunadspesialisten Ytterland, hadde overtrådt 
markedsføringsloven i forbindelse med markedsføring og salg av Ørskogbunaden, også kalt 
Sunnmørsbunaden. Klagerne, Bunadsnemnda for Sunnmøre og Husfliden AS, mente at 
Ørskogbunaden var utviklet av Ragnhild Vogt Svendsen, som hadde overlatt til Bunadsnemnda 
å videreføre bunaden og hennes beskyttede rettigheter. Utvalgets flertall kom til at det 
faktagrunnlag som forelå om etterligningen representerte en urimelig utnyttelse av en annens 
innsats eller resultater (markedsføringsloven § 8 a), og om Bunadsspesialisten Ytterlands 
handling i denne forbindelse stred mot god forretningsskikk (§ 1) var så vidt lite klarlagt, at 
utvalget ikke burde avgi uttalelse. Saken ble i samsvar med flertallets syn avvist. Et mindretall 
fant at det ikke forelå brudd verken på markedsføringsloven § 8 a eller § 1.  
 
Klager:  1. Bunadsnemnda for Sunnmøre 
    v/styreleder Turid Aspehjeld 
    6213 Tafjord 
 
   2. Husfliden AS 
     v/styreleder Elisabeth Gjørtz Howden 
    Postboks 34 
    6001 Ålesund 
    
Prosessfullmektig: Advokat Jon Ketil Gjørtz 
   Postboks 837 
   6001 Ålesund 
    
Innklaget:  Bunadspesialisten Ytterland 
   v/Sigrid Ytterland 
   Kipervikgt. 22 
   6003 Ålesund 
  
Prosessfullmektig: Advokat Jan Waage Aurdal 
   Keiser Wilhelms gate 24/26 
   6003 Ålesund   
 

Saken gjelder  

Spørsmål om innklagede, Bunadspesialisten Ytterland, har overtrådt markedsføringsloven  
§§ 8 a og/eller 1 i forbindelse med markedsføring og salg av Ørskogbunaden, også kalt 
Sunnmørsbunaden. 
 
Klager nr 1, Bunadsnemnda for Sunnmøre, er en nemnd som har til formål å ta vare på og 
føre videre bunadstradisjoner for Sunnmøre. Nemnda har sju medlemmer, hvorav tre er valgt 
av Sunnmøre Frilynde Ungdomslag og tre av Husfliden Eigarlag. Det siste medlemmet 
representerer Sunnmøre Museum.  
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Klager nr 2, Husfliden AS, er, i henhold til vedtektene, senteret på Sunnmøre for omsetning 
av kvalitetsprodukter innen husflid, kunsthåndverk og design. Disponenten for Husfliden AS 
har møterett i Bunadsnemnda for Sunnmøre.  
 
Innklagede, Bunadspesialisten Ytterland, (heretter hovedsakelig kalt Bunadspesialisten) er 
et enkeltmannsforetak som drives av Sigrid Ytterland. Sigrid Ytterland var tidligere ansatt i 
Husfliden AS som butikkmedarbeider, men etter at hun sluttet der i februar 2002, startet hun 
Bunadspesialisten. Gjennom dette foretaket driver hun blant annet salg av materialpakker for 
Ørskogbunaden (”gjør det selv” bunadspakker).  
 
Klagerne, Bunadsnemnda for Sunnmøre og Husfliden AS, har innklaget Bunadspesialisten for 
Næringslivets Konkurranseutvalg og bedt om utvalgets uttalelse. 
 
Partenes anførsler og påstander 

Klagerne, Bunadsnemnda for Sunnmøre og Husfliden AS, har i korte trekk gjort 
gjeldende: 
Ørskogbunaden er beskyttet etter markedsføringsloven § 8 a, jf § 1. Husflidsprodukter er 
egnede produkter for etablering av opphavsrettslig og markedsrettslig vern, jf for eksempel  
Rt. 1962 side 964. Bunaden er original, og det foreligger en rettslig og faktisk sammenheng 
mellom skaperen og dagens produsenter eller rettighetshavere. 
 
Ørskogbunaden er et originalt produkt, utviklet av Ragnhild Vogt Svendsen, og er fortsatt 
vernet mot etterligninger. Vogt Svendsen sto bak en individuell og skapende kunstnerisk 
innsats i forhold til Ørskogbunaden. Hun overlot til Bunadsnemnda å videreføre bunaden, og 
på den måten overlot hun rettighetene for det som var beskyttet. Det er Vogt Svendsens 
modell av Ørskogbunaden som sådan som er vernet etter markedsføringsloven, og ikke de 
enkelte elementer i bunaden. Det er Bunadsnemnda som har produktrettighetene, og som 
besitter disse som overtaker etter Husflidslaget. Bunadsnemndas rettigheter er videreført og 
fastslått gjennom avtale inngått 25. november 1999 mellom Husflidens Venner, Sunnmøre 
Frilynde Ungdomslag, Bunadsnemnda for Sunnmøre og Husfliden AS.  
 
En etterligning av Ørskogbunaden vil representere en urimelig utnyttelse av den innsats 
husflidsorganisasjonene i fellesskap har gjort. Dersom Bunadspesialisten ønsker å gå i gang 
med kommersielt salg av ”Materialpakker for Sunnmørsbunaden”, og dette er en kopi eller 
etterligning av Ørskogbunaden, vil Bunadspesialisten ikke stå for noen selvstendig 
produktutvikling. Bunadspesialisten har ikke fått noe samtykke til å avtegne og produsere 
bunaden. Ørskogbunadens utforming bygger på det innsamlingsarbeidet som ble gjort på 
Sunnmøre fram til 1926. Når nå Bunadspesialisten skal avtegne mønsteret på en slik bunad, 
vil de ”snylte” på det arbeid og den felles innsats som er gjort gjennom årtier. At 
Bunadspesialisten angivelig skal ha utviklet egne, ulike manualer for brodering og montering 
av Ørskogbunaden, fratar ikke produktet dets status som en rettsstridig etterligning av 
Husflidens bunad.  
 
Klagerne har lagt ned slik påstand: 
 

1. Ørskogbunaden, som Bunadsnemnda for Sunnmøre har produktrettighetene 
til, og Husfliden AS har rett til å produsere, markedsføre og selge, har 
produktrettslig vern etter markedsføringsloven. 
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2. Bunadspesialisten Ytterland v/Sigrid Ytterland har ikke rett til å 
markedsføre og selge materialpakker for Sunnmørsbunad (Ørskogbunad). 

 
 
Innklagede, Enkeltmannsforetaket Bunadspesialisten Ytterland v/ Sigrid Ytterland, har 
i korte trekk gjort gjeldende: 
Det kan reises spørsmål om det ligger innenfor Næringslivets Konkurranseutvalgs mandat å 
avgjøre om Bunadsnemnda for Sunnmøre har produktrettighetene til Ørskogbunaden, og om 
denne bunaden har produktrettslig vern slik det framgår av påstanden.  
 
Bunadspesialisten har markedsført salg og produksjon av Ørskogbunaden siden hun i 2003 
startet egen virksomhet. Markedsføring og salg av Ørskogbunaden foretas imidlertid også av 
andre enn Bunadspesialisten og Husfliden AS. Bunaden er et allemannseie som mange på 
Sunnmøre produserer selv, og som markedet har en klar oppfatning av utseendet av.  
 
Husfliden AS/Bunadsnemnda har ikke eksklusive produksjons- eller markedsrettigheter til 
Ørskogbunaden. Dette er blant annet fastslått i Frostating lagmannsretts dom 21. oktober 
2002. Ørskogbunaden har over 200 år gamle røtter i sunnmørsk folkekunst.  
 
Det er bare den som selv har gjort en selvstendig innsats for å frambringe noe, som kan kreve 
beskyttelse. Slik tilstrekkelig selvstendig innsats for å frambringe Ørskogbunaden har ikke 
Husfliden AS/Bunadsnemnda nedlagt. Det vises til Næringslivets Konkurranseutvalgs sak 
3/1993 der det er lagt til grunn at det i motebransjer som klesbransjen skal mer til enn ellers 
for at man kan si at en etterligning er rettsstridig. Når det gjelder tradisjonelle drakter med 
over 200 år gammel historie, må man anta at det skal svært mye til for at man skal si at 
etterligningen er rettsstridig. 
 
Bunadspesialisten har ved utarbeidelse av materialpakkene tatt utgangspunkt i en bunad fra 
Norske Bunader AS, og utviklet eget mønster, påtrykk og arbeidsnotater som skiller seg fra 
Husflidens på flere områder. Mønsteret/broderiene er i seg selv det samme for denne bunaden 
som for den alminnelige Ørskogbunaden. De tradisjonelle broderiene er imidlertid ikke 
vernet, jf også Frostating lagmannsretts dom 21. oktober 2002. 
 
Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av en annens innsats. Husfliden 
AS/Bunadsnemnda har ikke monopol på eller enerett til Ørskogbunaden. Bunadsmarkedet er 
svært kvalitetsbevisst, og variasjonsmulighetene i utformingen av bunaden er derfor 
begrenset. Lovgivningen om illojal konkurranse har til oppgave å verne om konkurransen, 
ikke primært å skape monopolartet beskyttelse utenom spesiallovgivningen. Et originalt 
produkt kan oppleve at opprinnelige særegne og beskyttede trekk under tidens løp blir 
konsumert av markedet og ender som allemannseie.  
 
Innklagede har lagt ned slik påstand: 

 
Bunadspesialisten frifinnes. 
 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Næringslivets Konkurranseutvalg bemerker innledningsvis at Konkurranseutvalget 
oppfatter klagernes påstand slik at det bes om Konkurranseutvalgets vurdering av om 
Bunadspesialisten har overtrådt markedsføringsloven § 8 a og/eller § 1 i forbindelse med 
markedsføring og salg av Ørskogbunaden. 
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Konkurranseutvalgets flertall, medlemmene Dyngeseth, Steigedal, Munthe, Schei og 
Akerlie, finner at saken bør avvises.  
 
Det følger av Konkuranseutvalgets vedtekter § 1 femte ledd at Konkurranseutvalget kan 
avvise en sak helt eller delvis dersom det finner at saksforholdet ikke er tilstrekkelig 
opplyst eller klarlagt, at avgjørelsen i vesentlig grad vil bero på anvendelsen av 
rettsregler utenfor markedsføringsloven, eller at saken er uegnet for behandling i 
Næringslivets Konkurranseutvalg.  
 
Det er på det rene at Bunadspesialistens produkt representerer en etterligning/kopi av 
Ørskogbunaden, slik denne tradisjonelt er utformet, og at etterligningen fører med seg 
en fare for forveksling. Spørsmålene saken reiser, er om etterligningen representerer en 
urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater (§ 8 a), og om 
Bunadspesialistens handling i denne forbindelse strider mot god forretningsskikk 
næringsdrivende imellom (§ 1).  

Ved besvarelsen av disse spørsmålene vil vurderingen av Ragnhild Vogt Svendsens 
innsats og resultater i forbindelse med utviklingen av Ørskogbunaden være sentral. I 
den utstrekning Vogt Svendsens innsats anses vernet, må det tas stilling til om det er 
Bunadsnemnda for Sunnmøre og Husfliden AS som forvalter/har rettighetene til denne 
innsats og disse resultater.  

Konkurranseutvalgets flertall finner at det faktagrunnlag som foreligger om begge disse 
spørsmål er så vidt lite klarlagt, at Konkurranseutvalget ikke bør avgi uttalelse i saken. 
Flertallet er kjent med den redegjørelse som er gitt i Frostating lagmannsretts dom 21. 
oktober 2002 om Ørskogbunadens historie, men finner ikke at redegjørelsen, 
lagmannsrettens vurderinger eller sakens opplysninger for øvrig, gir et tilstrekkelig 
faktisk grunnlag for Næringslivets Konkurranseutvalg til å avgi uttalelse i saken. 

 
Konkurranseutvalgets mindretall, Solgaard, Refsnes, Lund og Berg finner at saken bør 
tas under behandling av Konkurranseutvalget, og er kommet til at klagen ikke kan tas 
til følge.  
 
Mindretallet finner ikke grunn til å ta stilling til om Ragnhild Vogt Svendsens innsats i 
forbindelse med utviklingen av Ørskogbunaden var så vidt original at det etter en 
helhetsvurdering ville kunne være urimelig å etterligne produktet. Slik saken er opplyst 
for Konkurranseutvalget, finner mindretallet det uansett ikke sannsynliggjort at 
Bunadspesialistens markedsføring og salg av sitt bunadsprodukt representerer en slik 
urimelig etterligning. 
 
Mindretallet legger i denne forbindelse vekt på at det framstår som uklart hvem som 
rettslig kan anses som bærer av den eventuelle beskyttelse/rettighet som Ragnhild Vogt 
Svendsens produkt har hatt etter markedsføringsloven. Det er framlagt en avtale av  
25. november 1999 mellom Husflidens Venner, Sunnmøre Frilynde Ungdomslag, 
Bunadsnemnda for Sunnmøre og Husfliden AS hvor det blant annet framgår at partene 
er enige om at ”Bunadsnemnda har einerett til å forvalte det åndsverket og dei 
bunadene som vart utvikla og systematisert på 20- og 30-talet”. Videre følger det av 
avtalen at partene er enige om at Husfliden har rett til å produsere, markedsføre og 
selge bunader godkjent av Bunadsnemnda. Etter mindretallets oppfatning gir imidlertid 
ikke avtalen uttrykk for annet enn det som var avtalepartenes syn på 
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rettighetsforholdene i 1999, og kan i liten grad kaste lys over hvem som eventuelt er 
rettighetshaver i dag til Ørskogbunaden.  
 
Mindretallet kan heller ikke for øvrig se at det er tilstrekkelige holdepunkter for at 
Husfliden AS og/eller Bunadsnemnda for Sunnmøre har en slik rett eller posisjon i 
forhold til Ørskogbunaden at Bunadspesialistens markedsføring og salg av sitt produkt 
representerer en krenkelse av markedsføringsloven § 8 a eller § 1. Mindretallet viser i 
denne forbindelse til at det er opplyst at også andre enn Husfliden AS markedsfører, 
produserer og selger Ørskogbunaden. Det er fra klagernes side ikke opplyst at det er 
tatt skritt for å stanse produksjon, markedsføring og salg av disse produktene. 
 
Saken blir etter dette - i samsvar med flertallets syn - å avvise. 
 
 

 
 

Sak nr. 08/2005  
 
Den 10. oktober 2005: Eirik Akerlie, Jostein Refsnes, Anna E. Nordbø, Per Arne Villadsen, 
Arnstein Lund, Bjørn Tore Flaatten, Per Trygve Berg og Henrik Munthe. 
 
Innklagede, Kruuse Norge AS, hadde markedsført et digitalt røntgenapparat. Kodak Norge AS 
mente at markedsføringen var i strid med markedsføringsloven § 2 og § 5, jf § 1. Etter at Kodak 
Norge AS brakte saken inn for Konkurranseutvalget, erkjente Kruuse Norge AS at det forelå 
slike brudd på markedsføringsloven. Utvalget kom til at den omstendighet at det nå forelå en 
erkjennelse av at de påklagende forhold stred mot markedsføringslovens regler, ikke innebar 
at klagen kunne avvises.  
 
Klager: Kodak Norge AS 

Karenslyst allé 8 b 
0278 Oslo  

 
Prosessfullmektig:   Thommessen Krefting Greve Lund AS 

  v/advokat Arne Ringnes 
  Postboks 1484 Vika 
  0116 Oslo 

 
Innklaget:   Kruuse Norge AS 

  Dyrløkkveien 19 
  1440 Drøbak 

 
Prosessfullmektig: Advokatfirma Mulstad AS 

  v/advokat Monica Johansen 
  Nedre Vollgate 4 
  0158 Oslo 
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Saken gjelder:  

spørsmål om innklagedes markedsføring av digitalrøntgenapparat er i strid med 
markedsføringsloven § 2 og § 5, jf § 1, og om innklagedes erkjennelse av brudd på 
bestemmelsene skal lede til avvisning av klagen.  
 
Klageren, Kodak Norge AS er et selskap i Kodak-konsernet med produkter innenfor 
fotografering, inkludert røntgenprodukter. 
 
Innklagede, Kruuse Norge AS, er et handelsselskap i Kruuse-konsernet, og forhandler blant 
annet digitalrøntgenapparat fra Agfa. 
 
Kruuse Norge AS rykket inn en annonse i Norsk Veterinærtidsskrift nr 3 og 4 for 2005. 
Annonsen var for et digitalrøntgenapparat fra Agfa, Agfa CR 25. Annonsen lød: 
 
 ”Agfa CR 25 
 

- Ny teknologi med fire ganger høyere oppløsning enn andre systemer på 
markedet. 
 

- Agfa’s bildebehandlingsprogram MUSICA gir deg skreddersydde bilder slik 
du ønsker å se dem. 
 

- Raskest på markedet, med en kapasitet på 73 kassetter per time. 
 

- Integrasjon til Profvet med arbeidsliste og direkte link til bildene fra pasientens 
journal. 

 
Det mest solgte systemet i Norge med 65 % markedsandel.” 

 
I brev av 10. mai 2005 fra Kodak Norge AS til Kruuse Norge AS hevdet Kodak at 
opplysningene i annonsen var uriktige. Dette ble bestridt fra Kruuses side.  
 
I nytt brev av 10. juni 2005 hevdet Kodak at Kruuse benyttet lotteri i strid med 
markedsføringsloven § 5. Kruuse meddelte senere at de ikke lenger ville benytte annonsen.  
 
Klager, Kodak Norge AS, har 30. juni 2005 brakt saken inn for Næringslivets 
Konkurranseutvalg, og har i den forbindelse i korte trekk gjort gjeldende: 
Kruuses annonse er en sammenlignende markedsføring, der man sammenligner seg med 
andre systemer på markedet. Når man i sin markedsføring ikke nøyer seg med å fremheve 
egne produkter, men bruker konkurrentene og konkurrentenes produkter til å fremheve egne 
produkter, er kravet til fullstendighet og korrekthet særlig viktig.  
 
Annonsen inneholder tre påstander som representerer sammenlignende reklame, og som hver 
for seg er villedende. Dette gjelder påstanden om at (1) ny teknologi med fire ganger høyere 
oppløsning enn andre systemer på markedet, (2) raskest på markedet, med en kapasitet på 73 
kassetter per time, og (3) det mest solgte systemet i Norge med 65 % markedsandel. De tre 
påstandene er uriktige og villedende, og i strid med markedsføringsloven § 2, jf også 
forskriften om sammenlignede reklame. 
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I tillegg er Kruuses markedsføring av sine produkter ved premiering i form av deltakelse i 
lotteri, ikke i samsvar med god forretningsskikk eller god markedsføringsskikk etter § 1 første 
ledd, og er uttrykkelig forbudt i markedsføringsloven § 5. 
 
Kruuse Norge AS har, først etter at klagen var brakt inn for Konkurranseutvalget, erkjent at 
begge de påklagede forhold er i strid med markedsføringsloven. Når Kodak rettmessig har 
brakt saken inn for utvalget, har Kodak krav på utvalgets uttalelse i saken, og det er ikke 
grunnlag for å avvise saken, slik Kruuse har krevd. Kodak har for øvrig oppdaget at Kruuse 
fremdeles – d.v.s. etter at klage er inngitt – bruker den påklagede annonsen. Det forhold at en 
innklaget, etter at klage er fremmet, erkjenner at det foreligger brudd på 
markedsføringslovens regler, er ikke avvisningsgrunn etter vedtektene. En nærliggende 
parallell er tvistemålsloven § 314, som bestemmer at hvis saksøkte i tilsvaret godkjenner 
saksøkerens påstand, avsies dom på dette grunnlag. Det bes derfor om utvalgets uttalelse i 
saken. 
 

 
 

Innklagedes annonse i Norsk Veterinærtidsskrift nr 3 og 4, 2005 
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Innklagede, Kruuse Norge AS, har i korte trekk gjort gjeldende: 
Saken må avvises da det ikke lenger foreligger noen tvist. At det foreligger en tvist mellom 
næringsdrivende, er et vilkår for at Konkurranseutvalget skal ta saken under behandling.  
 
Forut for klagen krevde Kodak Norge AS at bruken av annonsen skulle stanses. Dette 
etterkom Kruuse. Deretter krevde Kodak at Kruuse skulle erkjenne at annonsen på tre punkter 
er uriktig og villedende, samt en erklæring om at lotteriet var frafalt og ikke vil bli 
gjennomført. Ved å stanse annonsen for all fremtid samt ved å meddele dette til Kodak, har 
Kruuse erkjent at annonsen er uriktig og villedende. Kruuse er også kommet til at lotteriet 
frafalles. Dette ble kommunisert til Kodak ved brev. 11. august 2005. 
 
Det forhold at annonsen fortsatt var på nettet etter at klagen var inngitt, bygger på en 
feiltakelse, og annonsen ble umiddelbart fjernet. Det er således ikke oppstått noen ny tvist 
mellom partene.  
 
Når det gjelder bruk av utlodninger i markedsføringen, har Kruuse også erkjent at denne var i 
strid med markedsføringsloven. Det foreligger således ingen tvist om ”anvendelsen” av 
markedsføringslovens regler.  
 
I og med at saken er ”uegnet for behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg”, jf utvalgets 
vedtekter § 1 siste punktum, må klagen avvises. At saken er uegnet for behandling av 
utvalget, fremgår tydelig av innleggene som utelukkende har omhandlet 
avvisningsspørsmålet. Det finnes ingen divergerende forståelse av markedsføringsloven for 
Konkurranseutvalget å gi uttalelse om. 
 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Som det fremgår ovenfor, har Kruuse erkjent at det foreligger brudd på 
markedsføringslovens bestemmelser, slik Kodak har gjort gjeldende. Kruuse har anført 
at det i en slik situasjon ikke foreligger tvist etter Konkurranseutvalgets vedtekter § 1, 
og at saken må avvises.  
 
Det følger av tidligere praksis fra Konkurranseutvalget at utvalget også avgir uttalelse 
der erkjennelse av overtredelse foreligger, se uttalelse NKU-1984-6 (Hefte nr 23 side 22), 
og at klage i et slikt tilfelle ikke blir å avvise. Konkurranseutvalget legger dette til grunn 
også i nærværende sak. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg anser de påklagede forhold som stridende mot 
markedsføringslovens regler i den utstrekning de er erkjent av innklagede. I og med 
erkjennelsen fra innklagedes side, finner ikke Konkurranseutvalget det nødvendig å gi 
noen nærmere redegjørelse i uttalelsen her. 
 
Uttalelsen er enstemmig. 
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Sak nr. 09/2005  
 
 
Den 10. oktober 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Jostein Refsnes, Anna E. Nordbø,  
Per Arne Villadsen, Arnstein Lund, Bjørn Tore Flaatten, Per Trygve Berg og Henrik Munthe. 
 
Spørsmål om rettighetene til kabelklemmer. Klager hadde ikke godtgjort hvilke rettigheter han 
eventuelt skulle ha til kabelklemmene. Formgivingen var bestemt av funksjonelle hensyn. Ikke i 
strid med § 8 a eller § 1.  
 
 
Klager:  Ellis Patents Ltd 

High Street, Rillington 
Malton, North Yorkshire Yo17 8LA, UK 

 
Prosessfullmektig: Advokat Felix Reimers 
   Advokatfirmaet Grette DA 
   Postboks 1397 Vika 
   0114 Oslo 
 
Innklaget:  T.S. Consult AS 
   Ringveien 52 
   1482 Nittedal 
 
Prosessfullmektig: Advokat Børre Hagen 
   Advokatfirmaet Feght Knutsen & Co. DA 
   Postboks 395 Sentrum 
   0103 Oslo 
 
Saken gjelder: 

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

Sakens parter 
Ellis Patents Ltd (Ellis Patents) er et engelsk selskap som driver med utvikling av blant annet 
festeutstyr for elektriske kabler. I 2002 kjøpte Ellis Patents EDL Cable Supports Ltd, som 
selger komponenter til bruk for elektriske anlegg i oljeindustrien og kraftindustrien mer 
generelt.  
 
Ellis Patents produserer og selger blant annet kabelklemmen Vari-cleat. Vari-cleat ble 
opprinnelig solgt av EDL Cable Supports Ltd. Gjennom oppkjøpet har Ellis Patents overtatt 
EDL Cable Supports posisjon i forhold til produktet.  
 
T.S. Consult AS (T.S. Consult) er et konsulentselskap som drives av Tom Svanberg, og som 
yter tjenester ved avtaleinngåelse og salg av kabelforlegningsmateriell for installasjoner 
offshore.  
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Sakens bakgrunn 
I 2004 ble Ellis Patents klar over at et selskap med tilknytning til T.S. Consult hadde solgt 
kopier av Vari-cleat til bruk på Kristin-prosjektet i Nordsjøen. Selskapet er senere gått 
konkurs, og Ellis Patents har fått opplyst at det var T.S. Consult som stod bak og hadde 
rettighetene til disse kabelklemmene. De samme kabelklemmene hevdes også å være aktuelle 
i forbindelse med et nytt prosjekt, det såkalte Ormen Lange-prosjektet. Dette er bakgrunnen 
for klagen. 

Klager, Ellis Patents Ltd, har i det vesentlige anført: 
Selv om leveransen til Kristin-prosjektet er avsluttet, produktet solgt ut og ikke skal 
markedsføres i fremtiden, foreligger det en aktuell konflikt i forhold til spørsmålet om 
produktene er i strid med markedsføringslovens regler. Næringslivets Konkurranseutvalg har 
således kompetanse i saken. 
 
Likheten mellom Vari-cleat og de kabelklemmene T.S. Consult står bak er slående, både når 
det gjelder kabelklemmenes bunn og festeordning. Kabelklemmer lages i mange forskjellige 
utgaver, og det er fremlagt bilder som viser andre kabelklemmer der bunn og festeanordning 
er en annen enn det som brukes for Vari-cleat. T.S. Consult har således ikke utnyttet de 
variasjonsmuligheter som foreligger, men tvert i mot etterlignet den originale utformingen av 
Vari-cleat. 
  
Det er ikke korrekt at rettighetene til Vari-cleat tilhører Stig Linneberg. Han har gjennom 
selskapet Electro Distribution AS bistått EDL Cable Supports i forbindelse med utviklingen 
av produktet, men rettighetene tilhører EDL Cable Supports, nå Ellis Patents. 
  
Det forhold at T.S. Consult har brukt andre materialer og at klemmene er sveiset i stedet for 
helstøpt, hindrer ikke at det foreligger både etterligning og forvekslingsfare. For øvrig kan 
også Ellis Patents levere klemmer i det materiale som kunden måtte ønske, og med den 
ønskede styrke. 
  
Ved å kopiere kabelklemmene drar T.S. Consult nytte av den innsats som klager har gjort, 
herunder produktutvikling og testing. Denne utnyttelse er urimelig. De kumulative vilkår i 
markedsføringsloven § 8 a er således oppfylt. 
 
Under enhver omstendighet er forholdet i strid med markedsføringsloven § 1. 
Variasjonsmuligheter finnes, men innklagede har likevel valgt å legge seg så tett som 
overhodet mulig opp mot klagers Vari-cleat. Dette forhold er særlig urimelig fordi innklagede 
tidligere har hatt samarbeid med EDL Cable Supports og på denne måten hatt tilgang til 
tegninger og testresultater. 
  
Innklagedes forhold er i strid med markedsføringsloven § 8 a og § 1.  

Innklagede, T.S. Consult AS har i det vesentlige anført: 
Klagen baseres på at de påklagede kabelklemmene er aktuelle i forbindelse med Ormen 
Lange-prosjektet. Det er ikke riktig – det er en konkurrent som skal levere kabelklemmer til 
det prosjektet. Det foreligger derfor ingen rettslig interesse som grunnlag for klagen, idet det i 
dag verken er produksjon av eller lagerhold av de omdiskuterte kabelklemmer. Ny produksjon 
er ikke aktuelt.  
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Forløperen til kabelklemmen Vari-cleat ble utviklet og videreutviklet gjennom 1990-årene av 
EDL Cable Supports AS sammen med Elektro Distribusjon AS. Den tekniske løsning ble 
laget etter idé fra Stig Linneberg, som er eier av eventuelle rettigheter. 
  
Produkter som kan føres tilbake til naturlig teknisk eller designmessig utvikling, deriblant 
hvor man tar i bruk naturlige konstruksjoner og løsninger som melder seg, har ikke vern etter 
markedsføringslovens regler med mindre det foreligger andre særlige elementer. Et eksempel 
kan være at konkurrenten har opptrådt på en spesielt urimelig måte. Det er åpenbart ikke 
tilfellet i denne saken. 
  
Den kabelklemmen T.S. Consult AS har solgt, er utviklet i samarbeid med kunden for å fylle 
et spesielt behov. Kabelklemmene er heller ikke like; materialvalget er et annet, den er sveiset 
i stedet for helstøpt, og laget for å tåle vesentlig større påkjenninger enn de kabelklemmene 
Ellis Patents markedsfører. Produktet er også særskilt testet. 
  
Det er heller ikke forvekslingsfare: på grunn av samarbeidet mellom kunden og leverandør er 
det klart for kunden hvem som tilbyr kabelklemmene. 
 
T.S. Consult har aldri hatt noe forretningsmessig samarbeid med Ellis Patents, eller utnyttet 
særlig materiale fra selskapet eller EDL Cable Supports. 
 
Det foreligger ikke overtredelse av markedsføringsloven § 8 a eller § 1. 
  
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Ad avvisningspåstanden 

Næringslivets Konkurranseutvalg behandler tvister mellom næringsdrivende knyttet til 
anvendelsen av markedsføringslovens regler. Konkurranseutvalget kan behandle saken, 
selv om det påklagede forhold er avsluttet, så lenge partene fortsatt er uenige om 
hvorvidt det foreligger et brudd på markedsføringslovens regler. Tvist foreligger 
fortsatt, selv om det påståtte inngrep er avsluttet og ikke vil bli gjentatt.  

Realiteten i saken  
Ellis Patents hevder at Vari-cleat kabelklemmer ble utviklet for EDL Cable Supports, 
som hadde rettighetene til produktet. Rettighetene er så gått over til Ellis Patents som 
følge av oppkjøp av EDL Cable Supports. Ellis Patents har imidlertid ikke klargjort 
konkret hvilke rettigheter dette dreier seg om, derunder hvor originalt produktet var. 
  
I klagen fremheves det at Vari-cleat er plassbesparende samtidig som det er konstruert 
for å motstå de belastninger som strømførende kabler utsettes for ved kortslutning. 
Dette tyder på at det er funksjonelle trekk som er vektlagt ved konstruksjonen og som 
Ellis Patents påberoper å ha beskyttelse for. Det er i den forbindelse henvist til andre og 
vesentlig annerledes kabelklemmer i markedet. Dette er imidlertid kabelklemmer som 
avviker fra Vari-cleat når det gjelder funksjonelle trekk, innfestingen til underlaget og 
lukkemekanismen. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg har i flere avgjørelser fastslått at 
markedsføringslovens regler ikke gir vern for tekniske løsninger eller funksjonell 
utforming. Tekniske løsninger som ikke er patentbeskyttet, kan benyttes av andre. 
Markedsføringslovens § 8 a verner en særlig innsats ved utformingen av et produkt, når 
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utformingen ikke har funksjonell betydning. Kravet om å utnytte variasjonsmulighetene 
gjelder ikke funksjonelle trekk. Utformingen av Vari-cleat synes bestemt av funksjonelle 
hensyn, og designmessige forhold ut over dette er ikke kommet til uttrykk. Det 
foreligger således ikke etterligning i strid med markedsføringsloven § 8 a. 
 
Også når produktutforminger er bestemt av praktiske og tekniske forhold, kan den 
opprinnelige produsent være beskyttet mot etterlikninger i form av rene avstøpninger. 
En sammenlikning av de fremlagte produkter, viser at det er små forskjeller i 
utformingen, muligens på grunn av forskjell i styrkeforhold, og at det således ikke 
foreligger en ren avstøpning. Det foreligger ikke grunnlag for å anvende 
markedsføringsloven § 1. 
  
Næringslivets Konkurranseutvalg har vært i tvil om saken skal avvises fordi saken ikke 
er tilstrekkelig opplyst. Situasjonen er imidlertid at klager ikke klart har beskrevet 
hvilke rettigheter han mener å ha og dokumentert grunnlaget for dette. 
Konkurranseutvalget må da legge til grunn at klager ikke har grunnlag for å påberope 
beskyttelse etter markedsføringslovens regler, og således at innklagede ikke har 
opptrådt i strid med markedsføringslovens regler, verken § 8 a eller § 1.  
 
Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig.  
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Sak nr. 10/2005  
 
Den 15. desember 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Jostein Refsnes, Arnstein Lund,  
Per Trygve Berg og Henrik Munthe. 
 
Klageren, Nidar AS, gjorde gjeldende at emballasjedesignet til nærmere angitte produkter fra 
Brynild Salg AS var urettmessige etterligninger av emballasjedesignet til nevnte produkter fra 
Nidar, og følgelig i strid med markedsføringsloven § 8 a og/eller § 1. Konkurranseutvalget kom 
til at markedsføring og salg av Brynilds Myke Seigmenn Jellymen representerte et brudd på 
markedsføringsloven § 8 a og § 1. Det ble lagt vekt på at det var klare likhetstrekk mellom 
Nidars og Brynilds emballasje for seigmennprodukt, at Nidar var markedsledende i Norge når 
det gjaldt produksjon og salg av seigmennprodukt, at Nidars emballasje for seigmennprodukt 
hadde vært tilnærmet lik over mange år, og at Nidars seigmennprodukt var vel innarbeidet. 
Emballasjens design og produktets markedsposisjon var et resultat av Nidars innsats. For de 
øvrige produktene fant utvalget at det ikke forelå brudd på markedsføringsloven §§ 1 eller 8 a. 
 
 
Klager:   Nidar AS 
   Postboks 4483, Nydalen 
   0403 Oslo 
    
Prosessfullmektig: Advokatfirma Grette DA 
   v/advokat Felix Reimers 
   Postboks 1397, Vika 
   0114 Oslo 
 
Innklaget:  Brynild Salg AS 
   Postboks 34 
   1601 Fredrikstad 
 
Prosessfullmektig: Wiersholm Mellbye & Bech 
   v/advokat Harald Willumsen 
   v/advokat Ida Gjessing 
   Postboks 1400, Vika 
   0115 Oslo    

* * * 
 

Saken gjelder  
Spørsmål om Brynild-Gruppen urettmessig etterligner emballasjedesignet til noen av Nidar 
AS’ produkter. 
 
Om partene og bakgrunnen for saken 

Klageren, Nidar AS (heretter Nidar), er produsent og leverandør av sjokolade, sukkervarer, 
konfekt, marsipan og pastiller. Nidar har opplyst å ha en omsetning (ut av butikk) på ca 2093 
millioner kroner, og i januar 2005 en markedsandel på 31,4 prosent i sukkervaresegmentet 
(inkludert pastiller og tyggegummi). Nidar er heleid datterselskap av Orkla ASA og inngår i 
Orkla-konsernets merkevaredivisjon. 
 

 46 



  

Nidar produserer og markedsfører blant annet godteriproduktene Laban Seigmenn, Nidar 
Favoritter og pastillserien Doc Halslinser. Betegnelsen ”seigmenn” er Nidars registrerte 
varemerke. 
 
Innklagede, Brynild Salg AS (heretter Brynild), er et selskap i Brynild Gruppen som er 
ansvarlig for markedsføring og salg, herunder også utvikling av kjennetegn, emballasje og 
annet markedsføringsmateriell. Konsernet hadde en netto omsetning i 2004 på ca 1015 
millioner kroner. Merkevarer innenfor sjokolade- og sukkervareprodukter (godteri) utgjør et 
av konsernets fire virksomhetsområder. Brynild Gruppen hadde i januar 2005 en 
markedsandel på 12,7 prosent i sukkervaresegmentet (inkludert pastiller og tyggegummi). 
 
Brynild Gruppen produserer og Brynild Salg AS markedsfører på sin side de konkurrerende 
produktene Myke Seigmenn Jellymen, SommerMix og SuperMix, samt pastillserien DENT 
Hals.  
 
Nidar har gjort gjeldende at emballasjedesignet til de av Brynilds produkter som er nevnt 
ovenfor er urettmessige etterligninger av emballasjedesignet til nevnte produkter fra Nidar, og 
følgelig i strid med markedsføringsloven § 8a og/eller § 1. Brynild har bestridt dette, og Nidar 
har brakt saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg. 
 
Nidar har i korte trekk gjort gjeldende: 

Seigmennproduktene 

Nidar produserer og selger godteriproduktet Laban Seigmenn i flere størrelser. Laban 
Seigmenn ble lansert i 1965 og er det største produktet innen gelégodteri i Norge.  
 
Emballasjen til Laban-produktene har en enhetlig design. De sentrale trekkene ved dagens 
Laban Seigmenn-pose – den røde fargen med tillegg av grønt og gult, lekende geléfigurer, og 
et vindu nederst som gir innsyn i posen – har lange tradisjoner. Det er lagt ned betydelig 
innsats i forbindelse med innarbeidelse av Laban Seigmenn på det norske markedet. Salgstall 
og markedsundersøkelser viser at Laban Seigmenn har en svært sterk posisjon i dette 
markedet. Laban Seigmenn standardvarianter distribueres i alle norske dagligvarebutikker, 
kiosker og på bensinstasjoner. På taxfree-markedet distribueres en egen variant, der 
emballasjen i all hovedsak tilsvarer standardvariantene. 
 
Brynilds Myke Seigmenn Jellymen har emballasjedesign, kjennetegn og innhold som har 
klare likhetstrekk med Laban Seigmenn. 
 

• Fargekombinasjonen er tilnærmet identisk, med rød som hovedfarge og innslag av 
grønn, gul og oransje. 

• Posens forside preges av lekende geléfigurer. 
• Posen er av tilnærmet samme størrelse og har tilnærmet likt nettoinnhold som Laban 

Seigmenn (taxfreevarianten). 
• Posen benytter varemerket ”Seigmenn” som blikkfang. 

 
Helhetsinntrykket innebærer at den alminnelige forbruker ikke er i stand til å skille mellom 
produktene.  
 
Forholdet rammes av markedsføringsloven § 8a. Som begrunnelse for dette anføres særlig 
følgende: 
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Emballasjen til Laban Seigmenn er resultat av en selvstendig innsats fra Nidars side og 
oppfyller kravet til originalitet.  
 
Brynild hadde kjennskap til Nidars produkt, og Brynilds poser har så mange likhetstrekk med 
Nidars poser at Brynild utvilsomt har benyttet Nidars poser som forbilde under utformingen. 
Etterligningsvilkåret i § 8a er følgelig oppfylt.  
 
Det foreligger også forvekslingsfare. Produktene er de samme (sukrede geléfigurer), og de 
retter seg mot de samme kundegrupper. Helhetsinntrykket er at Brynilds pose er svært lik 
Nidars hva angår utseende. Brynilds bruk av Nidars varemerke ”Seigmenn” som blikkfang på 
sin pose, bidrar også til forvekslingsfare. At posene også faktisk forveksles, framgår av 
markedsundersøkelse utført av MMI. Det har ingen betydning for vurderingen av om det 
foreligger forvekslingsfare at det kun er på taxfree-markedet at Nidars Laban Seigmenn og 
Brynilds Myke Seigmenn selges om hverandre. Nidar gjør gjeldende at Brynild ikke har 
tilført sin emballasje egne elementer som i tilstrekkelig grad er egnet til å skille produktene 
fra hverandre. Variasjonsmulighetene er ikke utnyttet. Tvert i mot foreligger en innpåsliten 
etterligning av alle sentrale elementer i Nidars emballasjedesign. 
 
Brynilds etterligning innebærer en urimelig utnyttelse av Nidars innsats eller resultat. Nidars 
produkt har vært på markedet i mange år, og det er god kjennskap til Laban-produktene blant 
befolkningen. Ved ikke å benytte seg av de variasjonsmuligheter som finnes, forsøker Brynild 
å dra nytte av Laban-produktenes markedssituasjon. 
 
Under en hver omstendighet gjøres det gjeldende at forholdet rammes av 
markedsføringsloven § 1. Ved ikke å benytte seg av de variasjonsmuligheter som finnes, har 
Brynild ikke overholdt sin generelle plikt til å skille sitt konkurrerende produkt fra Nidars 
Laban Seigmenn. Brynild har også tidligere medvirket til å ettergjøre emballasjen til Nidars 
Laban Seigmenn.  
 
      

 
Laban Seigmenn fra Nidar   Myke Seigmenn fra Brynild 
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Brynild SommerMix og SuperMix 

Nidar lanserte i 2003 en sjokoladeblandingsserie kalt ”Nidars Favoritter”. Nidars Favoritter 
består av syv produkter, og har en enhetlig emballasjedesign hvor en skål fylt med det enkelte 
produkt går igjen på alle posene. Skålelementet utgjør produktenes fellesnevner og blikkfang. 
”Sommer Favoritter” er ett av produktene som inngår i produksjonsserien. Produktet selges i 
de fire store dagligvarekjedene, i kiosker og på bensinstasjoner. 
 
Brynilds produkter ”SommerMix” og ”SuperMix” har klare likhetstrekk med produktserien 
Nidars Favoritter. Brynild har kopiert skålelementet ved at det på emballasjen er benyttet en 
skål fylt med godteri som blikkfang. Brynilds produkt har klare likhetstrekk med Nidars 
produkt ved at skålen på emballasjen har tilnærmet lik farge, størrelse og lik plassering på 
posen. I likhet med Nidars poser ligger noen av bitene utenfor skålen. For så vidt gjelder 
Brynilds produkt SommerMix, har dette i tillegg sommermotiv i bakgrunnen, lysblå farge og 
benytter ordet ”Sommer”. Dette gjør at produktet har klare likhetstrekk med Nidars Sommer 
favoritter.  
 
Forholdet rammes av markedsføringsloven § 8a. Som begrunnelse for dette anføres særlig 
følgende: 
 
Emballasjen til produktserien Nidars Favoritter, herunder skålelementet, er resultat av en 
selvstendig innsats fra Nidars side og oppfyller kravet til originalitet. Utseendet/designet 
skiller seg fra andre godteriprodukter. 
 
Nidars Favoritter er markedsleder hva gjelder blandingsposer. Brynild hadde kjennskap til 
Nidars produkt, og med de mange likhetstrekk som Brynilds poser har med Nidars poser, må 
det anses utvilsomt at Brynild har benyttet Nidars pose som forbilde under utformingen av 
eget produkt. 
 
Det foreligger også forvekslingsfare. Produktene retter seg mot de samme kundegrupper. Ved 
å kopiere elementet som fungerer som fellesnevner og blikkfang på produktserien, skapes det 
inntrykk at Brynilds produkter inngår i Nidars Favoritter. Det er sentralt her at det ikke er 
andre godteriprodusenter som benytter et tilsvarende skålelement på sine poser.  
 
Nidars Favoritter er markedsleder, og det er knyttet en betydelig good-will til produktserien. 
Brynilds ettergjøring er en urimelig utnyttelse av Nidars innsats eller resultat. 
 
Under en hver omstendighet rammes forholdet av generalklausulen i markedsføringsloven  
§ 1. I den forbindelse gjøres det gjeldende at Brynild ikke har oppfylt sin generelle plikt til å 
holde avstand til konkurrerende produkter. Ved ikke å benytte seg av variasjonsmulighetene, 
men tvert imot benytte seg av det sentrale designelementet i Nidars produktserie, forsøker 
Brynild å skape det inntrykk at SuperMix og SommerMix inngår i Nidars Favoritter.  
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Nidar Sommer Favoritter  Brynild SommerMix 
 
 
 
Brynilds DENT Hals 

Nidars Doc’ Halslinser består av fem ulike varianter. Produktene har en egenutviklet design.  
1. september i år lanserte Brynild produktserien DENT Hals med tre ulike smaker.  
 
DENT Hals Lakris/menthol har klare likhetstrekk med Doc’ Halslinser Original hva angår 
emballasje: 
 

• Emballasjetypen er identisk 
• Størrelsen er tilnærmet identisk 
• Fargekombinasjonen er identisk – sort/hvitt/rødt 
• Bruken av ordet ”hals” 
• Bruken av rød tekstboks – ”uten sukker”/”original” 
• Vindu som gir innsyn i posens innhold 
• Godt for halsen/Godt for hals og svelg 
• Sirkelornamenter 

 
DENT Hals Eucalyptus/menthol har på samme måte klare likhetstrekk med Doc’ Halslinser 
Eucalyptus hva angår emballasje. 
 
Pastillmerket DENT har vært lenge på det norske markedet, men har ved lanseringen av disse 
nye produktene forlatt det tradisjonelle designet til fordel for en design som ligger tett opp til 
Doc’ Halslinser.  
 
Emballasjen til Doc’ Halslinser er resultat av en selvstendig innsats fra Nidars side og 
oppfyller kravet til originalitet. 
 
Doc’ Halslinser har gjennom mangeårig markedsføring oppnådd en innarbeidelse på det 
norske markedet som er beskyttelsesverdig. Brynild hadde kjennskap til Nidars produktserie, 
og Brynilds poser har så mange likhetstrekk med Nidars at det må anses utvilsomt at man har 
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benyttet Nidars emballasje som forbilde under utformingen. Etterligningskriteriet må anses 
oppfylt. 
 
Likhetstrekkene medfører en ikke ubetydelig forvekslingsfare. Produktene er de samme, og 
retter seg mot den samme kundegruppen. Markedsundersøkelse viser at produktnavnet på 
Brynilds produkt DENT ikke er tilstrekkelig for å hindre forvekslingsfare. Brynild har heller 
ikke utnyttet de variasjonsmuligheter som finnes. 
 
Doc’ Halslinsers markedsposisjon og goodwill er et resultat av Nidars markedsføring 
gjennom mange år. Ved å lansere et produkt som kan forveksles med Nidars, drar Brynild 
nytte av den markedsføring som skjer fra Nidars side. Etter Nidars oppfatning er Brynilds 
etterligning et bevisst ønske om å tilsnike seg markedsandeler fra Nidar og snylte på den 
goodwill som Doc’ Halslinser har. Alt i alt innebærer markedsføring og salg av Brynilds 
DENT Hals en urimelig utnyttelse av Nidars innsats og resultater. Vilkårene i 
markedsføringsloven § 8a er følgelig oppfylt.  
 
Prinsipalt gjøres det gjeldende at DENT hals Lakris/menthol og DENT Hals 
Eucalyptus/menthol er ulovlige etterligninger av henholdsvis Doc’ Halslinser Original og 
Doc’ Halslinser Eucalyptus. 
 
Subsidiært anføres at Brynilds produktserie er ulovlig etterligning av Nidars produktserie. 
 
Under en hver omstendighet gjøres det gjeldende at forholdet ikke er i samsvar med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1. Brynild har ikke 
overholdt sin generelle plikt til å holde avstand fra konkurrerende produkter. Ved ikke å gjøre 
dette, forsøker innklagede å dra nytte av den innsats som Nidar har nedlagt i dette produktet. 
Dette er i strid med markedsføringsloven § 1. 
 
 Systematisk etterligning i strid med markedsføringsloven § 1 

Det gjøres gjeldende at de i saken omhandlede etterligningstilfeller illustrerer en bevisst 
strategi på å legge seg så tett som mulig opp til flere av Nidars mestselgende produkter. Ved 
ikke å benytte seg av de variasjonsmuligheter som finnes, men tvert imot legge seg så tett som 
mulig opp mot Nidars produkter, driver Brynild en systematisk ettergjøring av Nidars 
produkter. Selv om forholdene isolert sett ikke skulle være i strid med markedsføringsloven  
§ 8a eller § 1, gjøres det gjeldende at denne systematiske ettergjøringen er i strid med god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom. For det første må det anses utvilsomt at Nidars 
emballasjedesign har vært benyttet som forbilde. For det andre kunne Brynild uten problemer 
holdt vesentlig større avstand til Nidars emballasjedesign. For det tredje viser produktene når 
de ses i sammenheng at det er en systematisk etterligning av Nidars emballasjedesign. 
Etterligningene er heller ikke enestående tilfeller, idet Brynild også tidligere har etterlignet 
Nidars produkter, slik som Nidars produkter Skipper Lakrisbåter og Nidars Bamsemums. 
 
Konkurranseutvalget bes på denne bakgrunn uttale seg om Brynilds markedsføring og salg av 
produktene Myke Seigmenn Jellymen, SommerMix og SuperMix, og produktserien DENT 
hals og/eller de enkelte produktene i DENT Hals-serien, er i strid med markedsføringsloven  
§ 8a og/eller § 1. Det bes også om at Konkurranseutvalget uttaler seg om hvorvidt forholdene 
samlet sett er i strid med markedsføringsloven § 1. 
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Doc Halslinser fra Nidar 

 
 

 
Dent Hals fra Brynild 

 
 
Innklagede, Brynild Salg AS, har i korte trekk gjort gjeldende: 

Seigmennproduktene 

Seigmenn har vært tilgjengelig på det norske markedet i mer enn 40 år av henholdsvis Brynild 
og Kielland. Kielland er senere blitt oppkjøpt av Nidar. I 1983 introduserte Nidar Laban som 
varemerke for sine seigmenn, mens Brynild i 1990 begynte å kalle sine seigmenn for 
SOFTUS. Begge leverandørene benyttet rød emballasje. I 2000 sluttet Brynild å selge 
SOFTUS seigmenn på det norske markedet, men fortsatte med et relativt beskjedent taxfree 
salg. 
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Det bestrides at utformingen av emballasjen for ”Brynild Myke Seigmenn Jellymen” 
representerer en etterligning av emballasjen for Laban seigmenn. Det er atskillige ulikheter 
mellom de to emballasjenes utforming, både med hensyn til selve kjennetegnet og 
emballasjen for øvrig. Begge posene er utstyrt med produsentens varemerke. Forbruker skulle 
derfor ikke være i tvil om produktets opprinnelse. Posene er likeledes merket helt forskjellig, 
både med symboler og tekst. Tegningen av figurene på posene er vesensforskjellige. De 
likhetstrekk som er mellom posene mangler særpreg. Alle elementene er beskrivende trekk 
for posens innhold, og representerer ikke særpregede og beskyttelsesverdige elementer. 
Fargevalget for begge posene, så vel på figurene som i bakgrunnen, er beskrivende for 
posenes innhold. At posene er utstyrt med vindu, er helt alminnelig i bransjen. Vinduenes 
utforming er for øvrig helt forskjellige. Bruk av den generiske betegnelsen ”seigmenn” kan 
ikke anses som noen etterligning. Dette gjelder selv om Nidar har registrert ”seigmenn” som 
varemerke. 
 
Anførselen om at tilnærmet likhet i posens nettoinnhold skaper forvekslingsfare, må det ses 
bort fra. Brynild har i sin utforming av emballasjen anvendt generiske elementer som 
beskriver produktet og som stemmer overens med bransjens fargekoder og øvrige 
signalementer. Disse kjente elementene og sammenstillingen av dem er helt alminnelig og 
nyter ingen kopibeskyttelse. Det er kun den selvstendige innsats knyttet til design som oppnår 
beskyttelse etter markedsføringsloven § 8a, og beskyttelsens omfang vil være nært knyttet 
opp til hvor omfattende den selvstendige innsats er. De elementer klageren har regnet opp til 
støtte for at det skal foreligge en etterligning, er generiske elementer som savner ethvert 
særpreg. 
 
Det foreligger heller ingen fare for forveksling i omsetningskretsen. Kjennetegnet Laban 
seigmenn fremkommer tydelig på produktets forside, mens Myke Seigmenn Jellymen 
fremstår som et generisk produkt. De likhetene som er mellom produktenes emballasje, er 
generiske. Også betegnelsen ”seigmenn” er generisk, slik at dette er en betegnelse som 
Brynild fritt kan bruke. Undersøkelsen som Nidar har lagt fram, er en bestilt undersøkelse 
som ikke kan tjene som noen dokumentasjon for at det skal foreligge noen forvekslingsfare.  
 
Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av Nidars innsats eller resultater. Brynild har 
ved formgivningen av emballasjen for Brynilds Myke Seigmenn Jellymen utformet denne 
forholdsvis generisk, og lojalt skapt tilstrekkelig avstand mot de konkurrerende produkter. 
 
Det bestrides at markedsføring og salg av Brynild Myke Seigmenn Jellymen er i strid med 
markedsføringsloven § 1. Det foreligger ingen etterligning, ingen forvekslingsfare og ingen 
urimelig utnyttelse av Nidars innsats og resultater, og det skal da under en hver omstendighet 
utvises varsomhet med å anvende § 1 ved siden av § 8a, jf Rt.1995 side 1908. 
 
Brynild SommerMix og SuperMix 

Brynild SuperMix har vært på markedet i mer enn 15 år. Produktet fikk nytt design samtidig 
som det nye produktet Brynild SommerMix ble lansert. Brynild har ingen interesse i å skape 
det inntrykk at SuperMix og SommerMix inngår i Nidars produktserie. Det nye designet er et 
resultat av et større designprosjekt, som til nå har kostet over 1,5 millioner kroner.  
 
At det på emballasjen for produktene SommerMix og SuperMix er avbildet en skål, medfører 
ikke noe brudd på markedsføringsloven. Nidar har ikke monopol på dette designelementet. 
Avbildning av produktet slik det normalt nytes ved at det deles med andre, kan ikke på noen 
måte sies å være en etterligning av et særegent trekk ved Nidars produkter.  
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Det foreligger uansett ingen forvekslingsfare. Farger, skrift og tegninger skiller seg klart fra 
hverandre. At begge produkter bruker ordet ”sommer” og en lyseblå bakgrunn, kan ikke 
representere en etterligning av særegne trekk. 
 
Produktene er begge tydelig merket, slik at det etterlates ingen tvil om produktenes 
kommersielle opprinnelse. Dessuten er selve produktene vesensforskjellige. Brynilds 
SommerMix er en ren sukkervarepose, mens det i posen SuperMix i det vesentlige er 
sukkervare. Dette til forskjell fra Nidar Sommer Favoritter, som er en ren sjokoladepose. 
 
Det foreligger således ingen etterligning, ingen forvekslingsfare og ingen urimelig utnyttelse 
av Nidars innsats og resultater. 
 
Brynilds DENT Hals 

DENT har vært på det norske markedet siden 1975, og har vært et ledende merke i markedet 
for sukkerfrie pastiller siden den gang. Brynild kjøpte merket høsten 2004. DENT 
Tyggepastiller ble lansert i mai 2005 og DENT Hals i september 2005. Det er benyttet et 
designbyrå ved utvikling av designet på den nye produktporteføljen. Det er lagt ned et 
betydelig arbeid fra Brynilds side i forbindelse med både produktutvikling og design forut for 
lanseringen av DENT Hals. Siktemålet har vært å styrke og utbygge det sterke og 
tradisjonsrike varemerket DENT, og Brynild har derfor vært bevisst på i sterkest mulig grad å 
differensiere seg fra konkurrentene. Å skape en etterligning av en konkurrents produkt ville 
være stikk i strid med Brynilds strategi, og produktet DENT Hals er da heller ingen slik 
etterligning. 
 
Samtlige av de elementer Nidar påstår er etterlignet, er generisk bestemte. Ingen av de 
elementer som framheves som like av Nidar, er særpregede. Likhetene mellom 
emballasjedesignet for DENT Hals og Doc’ Halslinser begrenser seg til visse generiske 
elementer som brukes av mange produsenter i bransjen. Emballasjetypen er helt alminnelig, 
og størrelsen er forbrukerbestemt. Det har i bransjen utviklet seg fargekombinasjoner for de 
ulike typer smaker, og Nidar har ikke enerett til bruk av slike fargekoder. 
 
Det foreligger ingen forvekslingsfare mellom DENT Hals og Doc’ Halslinser. Det er 
betydelige forskjeller mellom de to produktene som medfører at det ikke kan være noen fare 
for at omsetningskretsen kunne forveksle produktene. Det helt avgjørende argument for at det 
ikke foreligger forvekslingsfare mellom de to produktene, er at det sterke merkenavnet DENT 
dominerer totalinntrykket av Brynilds poser. Designet av DENT Hals er for øvrig bygget opp 
av flere komponenter som følger DENTs historiske designoppbygning. 
 

• Merkenavnet DENT er negativt på rød firkant. Utformingen følger linjen DENT har 
lagt seg på for alle sine serier med DENT i negativt på en farge som symboliserer 
funksjonen til serien. Logoen til DENT Hals er også smaksuavhengig.  

• Serienavnet ”Hals” er skrevet loddrett på Dent-pakningen. 
• Variantbetegnelse/smak er skrevet annerledes. 
• Designet på DENT Hals ved bruk av sirkler og strålemønstre i farger er annerledes. 
• Innsynet i posen er sirkelformet. 

 
MMIs undersøkelse som Nidar har framlagt, er ikke pålitelig. Undersøkelsen er foretatt i 
september, på et tidspunkt de færreste hadde sett produktet. 
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 Til Nidars anførsel om produktetterligning 

Nidar har ingen enerett til produktkategorien halsdrops. Nidars og Brynilds produkter er 
funksjonelt sett til dels like, idet de begge befinner seg innenfor segmentet pastiller som skal 
lindre ”uggenhet”. Ingrediensene i dropsene og utformingen av dem er forskjellig. Smakene 
lakris og eucalyptus er utbredt innenfor produktkategorien pastiller, og det er ingen 
etterligning av Nidar når Brynild velger disse smakstypene.  
 
Det foreligger således ingen etterligning, ingen forvekslingsfare og ingen urimelig utnyttelse 
av Nidars innsats og resultater.  
 
 Særlig om markedsføringsloven § 1 

Det er ikke grunnlag for å hevde at Brynild er en ”innpåsliten” aktør med en opptreden som 
samlet sett er i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 1. Sakene som er 
omhandlet i Rt 2000 side 110 og i sak 8/1998 for Næringslivets Konkurranseutvalg er ikke 
sammenlignbare med den foreliggende. 
 
Når det gjelder Brynilds salg av lakrisbåter og Brumlegodt, som Nidar har framhevet som 
ytterligere forhold som skal tjene til å underbygge anførselen om systematisk etterligning, 
bemerkes at Brynild har produsert lakrisbåter siden slutten av 1950-tallet, dvs. lenge før Nidar 
startet sin produksjon. Brumlegodt var skumsjokoladebamser som Brynild ønsket å lansere i 
egen pose. Designmessig har Brynild lagt seg langt fra Nidars Bamsemums.  
 
Brynild ber Næringslivets Konkurranseutvalg besvare alle de stilte spørsmål med at Brynilds 
markedsføring og salg av de angjeldende produkter ikke er i strid med markedsføringsloven 
§§ 8a og 1, og at forholdene samlet sett heller ikke er i strid med § 1. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Konkurranseutvalget drøftet først hvorvidt Brynilds Myke Seigmenn Jellymen 
representerer en urimelig etterligning av Nidars Laban Seigmenn som rammes av 
markedsføringsloven § 8a og § 1. 
 
Det er etter Konkurranseutvalgets syn klare likhetstrekk mellom Nidars og Brynilds 
emballasje for deres seigmennprodukter. Det er en rekke enkeltelementer som fremstår 
som like eller tilnærmet like. Dette gjelder for det første emballasjenes hovedfarge, som i 
begge tilfeller er rød. Posens forside preges av lekende seigmenn i grønne, gule og røde 
farger. Også helhetsinntrykket av emballasjene er at de er tilnærmet like. Rett nok er 
det også ulikheter på emballasjene. Det er blant annet ulik utforming av vinduene, og 
navnet på produsentene fremkommer på emballasjenes forside på ulike steder. Det 
totalinntrykk de to emballasjene gir, er likevel slik at det etter Konkurranseutvalgets 
syn foreligger en forvekslingsfare.  
 
Nidar er markedsledende i Norge når det gjelder produksjon og salg av seigmenn. Etter 
det Konkurranseutvalget forstår, har Nidars emballasje for seigmenn vært tilnærmet lik 
over mange år, og produktet er vel innarbeidet. Emballasjens design og produktets 
markedsposisjon er et resultat av Nidars innsats. 
 
Også Brynild har produsert og solgt seigmenn i mange år, men produktet har hatt ulike 
navn, og emballasjen har endret utforming. Slik Brynilds emballasje for seigmenn nå er 
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utformet, fremstår den som en etterligning av Nidars Laban Seigmenn. Med den 
posisjon som Laban Seigmenn har opparbeidet på markedet, framstår etterligningen 
som urimelig, og rammes etter Konkurranseutvalgets syn av markedsføringsloven § 8a.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg mener at forholdet også rammes av 
markedsføringsloven § 1. Det følger av kravet til god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom å sørge for at blant annet emballasje for konkurrerende produkter ikke er 
unødvendig like. Brynild kunne ha designet emballasjen for Myke Seigmenn Jellymen 
på en slik måte at det hadde vært en viss avstand til Nidars emballasje for Laban 
seigmenn. Dette kunne for eksempel vært gjort ved en annen fargekomposisjon på 
posen. Konkurranseutvalget viser i denne forbindelse til at Coop i 2003 lanserte et 
seigmannprodukt der emballasjen hadde store likhetstrekk med Nidars Laban 
Seigmenn. Coop endret senere emballasjen, blant annet ved bruk av andre 
fargekombinasjoner. 
 
Den omstendighet at Brynilds Myke Seigmenn Jellymen bare selges på taxfree-markedet 
endrer ikke Konkurranseutvalgets syn, verken i forhold til vurderingen av 
markedsføringsloven § 8a eller § 1. 
 
Når det gjelder forholdet mellom produktene Nidars Favoritter og Brynilds 
SommerMix og SuperMix, finner derimot Konkurranseusutvalget at Brynilds 
markedsføring og salg av de nevnte produkter ikke rammes, verken av § 8a eller § 1.  
 
På emballasjen til de to produsentenes produkter er det avbildet en skål fylt med det 
enkelte produkt. Det er på det rene at av de to produsentene var Nidar først ute med å 
bruke emballasje med et slikt skålelement.  
 
Etter Konkurranseutvalgets mening representerer imidlertid bruken av skålelementet 
på Brynilds emballasjer i seg selv ikke en urimelig etterligning. Det er også enkelte 
andre fellestrekk mellom emballasjene, men disse er etter Konkurranseutvalgets mening 
ikke flere eller større enn det som må aksepteres innenfor godterisegmentet. Det som 
særlig fremhever forskjellene mellom produktene/emballasjene, er bruken av 
produktnavnene på posene, henholdsvis Favoritter (Nidar) og SommerMix/SuperMix 
(Brynild). I tillegg fremkommer produsentenes navn tydelig på begge posene. Posenes 
innhold er også avbildet på emballasjen, og bildene viser at posenes innhold er 
forskjellig; på Brynilds emballasje er det avfotografert hovedsakelig andre sukkervarer 
enn sjokolade, mens Nidars emballasje hovedsakelig viser sjokolade.  
 
Heller ikke når det gjelder forholdet mellom produktene DENT Hals fra Brynild og 
Doc’ Halslinser fra Nidar, finner Næringslivets Konkurranseutvalg at Brynilds 
markedsføring og salg av DENT Hals-produkter rammes av markedsføringsloven § 8a 
eller § 1.  
 
Både Dent Hals og Doc’ Halslinser er dropsprodukter. Likhetene mellom Dent Hals og 
Doc Halslinser er i det vesentlige begrenset til visse generiske elementer som antas brukt 
av mange produsenter. Dette gjelder emballasjetypen, som er vanlig brukt i forbindelse 
med salg av drops. Videre gjelder det emballasjestørrelse, bruk av såkalt ziplås, samt de 
ulike fargekombinasjoner som markerer produktets smak. For eksempel er fargene rød 
og/eller sort vanlig for produkter med lakrissmak og grønn vanlig for eucalyptussmak.  
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Det er også vesentlige forskjeller mellom de to produsentenes emballasje. Det 
avgjørende i forhold til markedsføringsloven § 8a er bruken av merkenavnet DENT på 
emballasjens forside. DENT har vært på det norske markedet i mange år, men tidligere 
i form av pastiller. Merkenavnet må anses godt innarbeidet på det norske markedet, og 
når et slikt merkenavn gis en fremtredende plassering på produktets emballasje, slik 
tilfellet er her, kan Næringslivets Konkurranseutvalg ikke se at det er noen 
forvekslingsfare. Dette gjelder selv om merkenavnet DENT er plassert tilnærmet på 
samme sted som Nidar har plassert merkenavnet Doc’ på sitt produkt. 
Konkurranseutvalget viser her blant annet til at så vel skrifttype som bakgrunn er 
forskjellig på de to produsentenes emballasjer. Med de klare forskjeller som etter 
Konkurranseutvalgets oppfatning foreligger med hensyn til emballasjenes utforming, 
foreligger det heller ikke noe brudd på markedsføringsloven § 1. 
 
Selv om Konkurranseutvalget ovenfor er kommet til at Brynilds etterligning av Laban 
seigmenn representerer et brudd på markedsføringsloven § 8a og § 1, kan 
Konkurranseutvalget ikke se at det generelt er grunnlag for å fastslå at Brynild 
systematisk har ettergjort Nidars produkter. Konkurranseutvalget viser til det som er 
sagt ovenfor om henholdsvis SommerMix og SuperMix samt DENT Hals, der 
emballasjene fremstår som så vidt forskjellige fra Nidars produkter at det ikke kan 
anses sannsynliggjort at slik ettergjøring har funnet sted. Næringslivets 
Konkurranseutvalg har i denne forbindelse også sett hen til de to andre produkttypene 
som Nidar har vist til (på den ene side Skipper Lakrisbåter og Bamsemums fra Nidar og 
på den annen side Brynilds Myke Lakrisbåter og Brynild/Minde Brumlegodt) uten at 
dette har endret Konkurranseutvalgets vurdering og konklusjon. 
 
Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig.
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Sak nr. 11/2005  
 
Den 15. desember  2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Jostein Refsnes, 
Arnstein Lund, Geir Jostein Dyngeseth, Nils Steigedal, Per Trygve Berg og Henrik Munthe. 
 
Utformingen av hundekløv er i det vesentlige basert på funksjon og lite preget av individuelle 
elementer. Innklagede kunne holdt større avstand uten at det ville gått ut over funksjonalitet. 
 I strid med § 1. Dissens. 
 
 
Klager:  Monsen Sport AS 
   Årenga 12 
   1340 Skui 
 
Prosessfullmektig: Onsagers AS 
   v/advokat Jette Robsahm 
   Postboks 6963, St. Olavs plass 
   0130 Oslo 
 
Innklaget:  Salgscompagniet AS 
   Andersrudveien 1 
   1914 Ytre Enebakk 
 
Prosessfullmektig: Advokat Tore Eriksen 
   C.J. Hambros plass 5 
   0164 Oslo 

* * * 
Saken gjelder  
Spørsmål om den hundekløv som Salgscompagniet AS markedsfører er en ulovlig etterligning 
av Monsen Sport AS’ hundekløv, jf markedsføringsloven § 8 a, eller om markedsføringen for 
øvrig er i strid med markedsføringsloven § 1.  

Sakens bakgrunn 
Monsen Sport AS er et selskap som importerer, utvikler og selger produkter for alle slags dyr. 
Ett av produktene er en kløv for hunder som selskapet har utviklet og forbedret gjennom 
mange år, og som selges under varemerket KENNEL. Den nåværende varianten ble lansert i 
2002.  
 
Innklagede, Salgskompaniet AS, ble etablert i 1997 og leverer dyrefôr og utstyr til kjæle- og 
nyttedyr. Hundekløven BREEDERS, som klagen gjelder, ble introdusert i forbindelse med en 
messe i april 2003, og er satt i produksjon i samarbeid med firmaet Idé Prosjekt AS i Askim.  
Monsen Sport hevder at innklagedes hundekløv BREEDERS er tilnærmet identisk med og en 
klar etterligning av deres hundekløv KENNEL.  
 
Klager, Monsen Sport AS, har i det vesentlige anført: 

Kløven Kennel og kløven Breeders er så godt som identiske, helt ned til detaljene. Det gjelder 
om man ser de to kløvene ovenfra, nedenfra, eller med lokket brettet opp. Det er ikke bare 
elementer og løsninger som er like, men også detaljene i den forbindelse, fra plassering av 
borrelåsfester til overlomme og plasseringen av fliken med størrelsesangivelse. De detaljer 
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som skiller de to kløvene er varemerket, som for øvrig er plassert på samme sted, nyanser i 
fargevalg, og at stoffet i Breeders-kløven virker tynnere enn stoffet i Kennel-kløven.  
Salgscompagniet må ha vært kjent med Kennel-kløven, og det kan ikke være tvil om at det er 
en etterligning av Kennel-kløven. Det er flere kløver på markedet, og selv om 
variasjonsmulighetene er begrenset, er det mulig å få laget hundekløver som atskiller seg mer 
fra Kennel enn det Breeders gjør.  
 
Selv om de to kløvene er merket med forskjellige varemerker og stoffkvalitet og fargenyanse 
er forskjellig, vil produktene likevel forveksles. Etterligningen representerer en urimelig 
utnyttelse av den innsats som Monsen Sport har nedlagt. Under enhver omstendighet er 
markedsføringen av Breeders-kløven i strid med god forretningsskikk næringsdrivende 
imellom, jf markedsføringsloven § 1 første ledd. I stedet for bevisst å legge seg etter Monsen 
Sport, burde Salgscompagniet tilstrebet en viss avstand til Kennel-kløven. Det burde også 
være enkelt.  
 
 

    
Klagers hundekløv, Kennel Klagers hundekløv, KENNEL.  

Overside med lokk brettet opp. 
 
 

  
Innklagedes hundekløv, Breeder’s Innklagedes hundekløv, BREEDER’S.  

Overside med lokk brettet opp. 
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Innklagede, Salgscompagniet AS, har i det vesentlige anført: 

De to kløvene er i det vesentlige basert på den funksjon produktene har, og er lite preget av 
individuelle elementer som kan gis beskyttelse etter markedsføringslovens regler. Av de 
komponenter som kan varieres, er typisk materialet som benyttes. Stoffet er forskjellig for de 
to kløvene, og det samme gjelder fargevalg. Det er også forskjeller i enkelte detaljer, som at 
Monsen Sport benytter kevlar i sin kløv, noe Salgscompagniet ikke gjør. På undersiden har 
Kennel fem sømmer, mens Breeders har tre. Kløvene er tydelig merket med varemerker som 
er svært forskjellige, både når det gjelder ord og logo.  
 
Det må også legges vekt på at produktet i det vesentlige benyttes av aktive hundesportsfolk, 
og det er liten grunn til å tro at de vil forveksle produktene.  
 
Det bestrides at Monsen Sport har nedlagt en selvstendig innsats for utvikling av Kennel-kløv 
av en slik art at det er beskyttet etter markedsføringsloven § 8 a. Det er heller ikke grunnlag 
for å anvende markedsføringsloven § 1.  
 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:  

Ved avgjørelsen av saken har Konkurranseutvalget delt seg i et flertall og et mindretall.  
Flertallet: Refsnes, Lund, Dyngeseth, Steigedal, Akerlie og Schei, har følgende syn: 
  
Klageren har fremlagt kløven Kennel og kløven Breeders. Det er ikke fremlagt andre 
kløver eller bilder av andre kløver. Salgscompagniet har bestridt at Monsen Sport har 
nedlagt en selvstendig innsats av en slik art som er beskyttet etter markedsføringsloven 
§ 8a, og vist til at kløvens utforming er bestemt av funksjon og lite preget av individuelle 
elementer som gis beskyttelse av markedsføringslovens regler.  
 
Flertallet forstår det slik at Salgscompagniet i og for seg ikke bestrider at Monsen Sport 
har nedlagt en selvstendig innsats for utviklingen av Kennel-kløv, men at innsigelsen er 
at det dreier seg om et produkt der utformingen i det vesentlige er basert på den 
funksjon det har, og at utformingen er lite preget av individuelle elementer som kan gis 
beskyttelse etter markedsføringslovens regler.  
 
Flertallet er enig i at kløvens funksjon setter klare grenser for variasjonsmulighetene, og 
at Kennel-kløv er lite preget av individuelle elementer. De to kløvene er imidlertid like 
både i form og i detaljer. Bortsett fra forskjell i grønnfarge og stoffkvalitet, er de to 
kløvene så å si identiske. Det kan etter flertallets syn ikke være tvilsomt at det foreligger 
en kopiering, noe som for så vidt heller ikke synes å være bestridt.  
 
Flertallet har vurdert anvendelsen av markedsføringsloven § 8a, og det har vært 
forskjellige syn i den forbindelse, blant annet hvilken betydning det kan sies å ha for 
kravet til forvekselbarhet etter § 8a at begge kløvene er tydelig merket med varemerker 
som ikke kan forveksles.  
 
Selv om merket er et annet, kan forvekslingsfare være til stede. Det kan ikke forventes 
at kunden skal kunne skille mellom hvilke bedrifter som har produsert de ulike 
produktene. Breeders kunne for eksempel vært en billigere variant av Kennel, men med 
et annet merke for å unngå forringelse av Kennel som merkevare.  
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For flertallet er det imidlertid tilstrekkelig å vise til at det følger av kravet til god 
forretningsskikk næringsdrivende imellom å sørge for at to konkurrerende produkter 
ikke er unødvendig like. Innklagede kunne, hvis han hadde villet, enkelt laget en kløv 
som i utforming og detaljer holdt en viss avstand til Kennel-kløven, og uten at det ville 
gått utover funksjonaliteten. Det er ikke gjort, og innklagede har således opptrådt i strid 
med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1.  
 
Mindretallet: Munthe, Solgaard og Berg, legger avgjørende vekt på at det dreier seg om 
et produkt der utformingen i det vesentlige er bestemt av funksjonelle hensyn, og at 
klager ikke har dokumentert hva hans innsats består i og på hvilken måte Kennel-kløv 
skiller seg fra andre kløver i markedet. Hvis klager overhodet har noen rettigheter, må 
det legges til grunn at de er beskjedne, og at den forskjell som tross alt eksisterer, særlig 
når det gjelder valg av stoff, fargenyanse samt varemerke, er tilstrekkelig til at det ikke 
foreligger brudd på markedsføringsloven § 8a eller § 1. 
 
 
 

 
  
 
 

Sak nr. 13/2005  
 
Den 6. mars 2005: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Rune Myrmel,  
Anna E. Nordbø, Magnus Frosterød, Arnstein Lund, Geir Jostein Dyngeseth, Per Trygve Berg 
og Erik Loe. 
 
Klageren, Whale Tours AS og Vestfjord Cruise AS hadde i 2003 og 2004 inngått nærmere 
samarbeid om hvalsafarier. Etter at samarbeidet opphørte, utformet Vestfjord Cruise AS 
brosjyremateriell og annen reklame som fremhevet betegnelsen ”Whale Tours”. Slik uttrykket 
”Whale Tours” ble brukt av Vestfjord Cruise AS, ga det inntrykk av at man med dette viste 
tilbake til selskapet ”Whale Tours AS” og den aktivitet som var drevet i dette selskapets regi de 
foregående år. Utvalget anså det sannsynlig at dette var tilsiktet fra Vestfjord Cruise AS. På 
bakgrunn av det nære samarbeid mellom partene som nettopp var avsluttet, representerte 
dette etter utvalgets syn et brudd på markedsføringsloven § 1. 
 
Klager:  Whale Tours AS 
   8432 Alsvåg 
 
Prosessfullmektig: Advokat Per Vingerhagen 

Postboks 242 
 9483 Harstad  
 
Innklaget: Vestfjord Cruise AS 

8275 Storjord i Tysfjord 
 
Prosessfullmektig: Daglig leder Bård Marthinussen 
   Vestfjord Cruise AS 
   8275 Storjord i Tysfjord 
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Saken gjelder  
Spørsmål om innklagedes bruk av uttrykket ”Whale Tours” strider mot markedsføringslovens 
§§ 1 og 8 a. 

Klageren, Whale Tours AS, ble etablert i 1994, og har fra etableringen fram til 2003 drevet 
med hvalsafarivirksomhet fra Stø i Øksnes. Driften har etter det opplyste bestått i at man i 
sesongen mai/juni til august/september daglig har arrangert turer fra Stø og ut i havet av en 
varighet på fire til åtte timer for å oppleve hval i havoverflaten.  

I mai 2004 inngikk Whale Tours AS avtale med innklagede, Vestfjord Cruise AS, om drift av 
hvalsafarier. Etter avtalen skulle Vestfjord Cruise AS ”inneha ansvar for booking og daglig 
drift for sesongen 2004”. Partene hadde også samarbeidet i 2003, da ved at Whale Tours AS 
hadde leid innklagedes fartøy ”MS Leonora” til bruk ved hvalsafari. 

For sesongen 2005 oppsto det uenighet mellom partene om hvorvidt og eventuelt hvordan 
videre samarbeid skulle være. Vestfjord Cruise AS meddelte at selskapet ville på egen hånd 
gjøre forberedelser for hvalsafarier fra Stø sesongen 2005. Vestfjord Cruise AS brukte i 
forbindelse med markedsføringen uttrykket ” Whale Tours”, noe som ble påtalt av klageren 
(Whale Tours AS). 

Den 12. mai 2005 inngikk partene en samarbeidsavtale om drift av hvalsafari fra Stø i 
Øksnes. I avtalen punkt 4 framgår det at partene ikke er enige om Vestfjord Cruise AS’ bruk 
av uttrykket ”Whale Tours”, og at partene forplikter seg til å ta opp navnespørsmålet med 
Næringslivets Konkurranseutvalg. I avtalens punkt 4 heter det blant annet: 

”WT AS [Whale Tours AS] er blitt kjent med at VFC AS [Vestfjord Cruise AS] ved 
inngangen til sesongen 2005 har tatt i bruk betegnelsen ”Arctic Whale Tours” på den 
virksomhet som da var planlagt drevet fra Stø i 2005. Dette markedsføringsnavn er 
ikke forelagt eller godkjent av WT AS. 

  
 WT AS mener denne betegnelse på virksomheten krenker den rett WT AS mener å ha 
opparbeidet til uttrykket ”Whale Tours”, som betegnelse på hvalsafarier med 
utgangspunkt på Stø. 
 
VFC AS mener at WT AS’ tidligere års virksomhet med hvalsafariturer fra Stø i regi 
av Whale Tours AS under betegnelsen ”Whale Tours” ikke har resultert i en situasjon 
som gir grunnlag for WT AS’ syn på navnespørsmålet. 
… 
Partene forplikter seg til å ta opp navnespørsmålet med Næringslivets 
Konkurranseutvalg så snart som mulig etter inngåelsen av denne avtalen. WT AS skal 
ta initiativet i saken; gebyret for sakens behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg 
skal deles mellom partene. 
 
Inngåelsen av denne samarbeidsavtale skal ikke kunne påberopes i navnesaken av 
noen av partene i favør av det syn den enkelte vil gjøre gjeldende.” 
 

Whale Tours AS, ved advokat Per Vingerhagen, har den 16. november 2005 inngitt klage til 
Næringslivets Konkurranseutvalg. Det framgår av klagen at Whale Tours AS mener at 
Vestfjord Cruise AS’ markedsføring rammes av markedsføringsloven. Det er i denne 
forbindelse vist til markedsføringsloven §§ 1 og 8 a. 
  
Whale Tours AS har i klagen gjort gjeldende at det i Vestfjord Cruise AS’ markedsføring er 
en etterligning av måten Whale Tours AS tidligere markedsførte seg på, og at det er grunn til 
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å tro at etterligningen av navnet på virksomheten er tilsiktet, hensett til den forutgående drift 
fra samme sted og etter helt ut likt konsept. Uttrykket ”Whale Tours” var vinteren 2005 
innarbeidet gjennom flere år både nasjonalt og internasjonalt, og Whale Tours AS har lagt ned 
millionbeløp i det å innarbeide seg på markedet. Ved å velge et tilnærmet likt navn, har 
Vestfjord Cruise AS nytt godt av den innarbeiding som Whale Tours AS har bekostet.  

Selv om uttrykket ”Whale Tours” ikke er et uttrykk med stor originalitet, blir terskelen høyere 
for konkurrenters adgang til å benytte lignende uttrykk når virksomhetene drives fra samme 
sted. Dette bør innebære at det skal mindre til for at konkurrenters bruk av samme uttrykk 
rammes av markedsføringsloven. Uttrykket er for øvrig kort og enkelt, og lett å huske. 

Vestfjord Cruise AS synes heller ikke å ha gjort noe forsøk på å finne andre uttrykk som kan 
betegne prosjektet; tvert imot har man valgt et lignende engelsk uttrykk. Vestfjord Cruise AS 
ville ved drift i egen regi ha utnyttet den kunnskap man hadde fra samarbeidet i 2004, hvor 
man administrerte driften for Whale Tours AS. På denne måten ville man oppnå å utnytte 
fordelen fra forbindelse med kundemassen i de foregående år. Dette ville være enklere med et 
navn på virksomheten som var tilnærmet likt det foregående. Derved utnyttes den tidligere 
forretningsforbindelses innsats på en utilbørlig måte. 

Klagen er forelagt innklagede, Vestfjord Cruise AS. I brev av 5. desember 2005 fra 
selskapets daglige leder heter det blant annet: 
 

”I forbindelse med undersøkelser rundt denne saken, har vi fått tilgang til 
opplysninger om at en av våre aksjonærer har registrert navnet ”Arctic Whale Tours” 
som sitt private enkeltmannsforetak med formål å drive hvalsafari fra Stø. Styret og 
daglig leder har ikke på noe tidspunkt vært orientert på forhånd om dette. 
 
Sak nr. 13/2005 omfatter bruk av navnet Arctic Whale Tours i markedsføring av 
hvalsafari fra Stø i Vesterålen. Siden det nå er et annet firma som har juridisk rett til 
navnet, ser vi ikke annen mulighet enn å returnere saken i sin helhet. Vestfjord Cruise 
AS har nå ingen juridisk rett til å bruke navnet ”Arctic Whale Tours” som sitt 
markedsføringsnavn for hvalsafarien på Stø, og må derfor bruke et annet navn på 
denne aktiviteten.”  

 
Svaret er forelagt Whale Tours AS, ved advokat Per Vingerhagen, som i brev av 13. januar 
2006 til Konkurranseutvalget har vist til at klagen gjelder Vestfjord Cruise AS’ markedsføring 
i 2005, og at klagen derfor fastholdes. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Næringslivets Konkurranseutvalg oppfatter Vestfjord Cruise AS’ innlegg slik at dette 
selskapets markedsføring av produktet Arctic Whale Tours nå har opphørt. 
Konkurranseutvalget bemerker at det her foreligger en avtale mellom Whale Tours AS 
og Vestfjord Cruise AS om at Næringslivets Konkurranseutvalg skal avgi uttalelse i 
saken. Selv om markedsføringsvirksomheten nå er opphørt, og spørsmålet derfor ikke 
har noen direkte aktuell interesse for partene, finner Konkurranseutvalget at saken 
likevel bør undergis behandling.  
 
Konkurranseutvalget nevner for øvrig at Vestfjord Cruise AS har opplyst at en tidligere 
aksjonær i selskapet vil gjenoppta markedsføringen av Artcic Whale Tours. Denne er 
imidlertid ikke part i saken her, og Konkurranseutvalget har sett bort fra dette ved 
vurderingen av saken. 
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Whale Tours AS har gjort gjeldende at Vestfjord Cruise AS’ markedsføring er i strid 
med markedsføringsloven §§ 1 og 8 a, idet Vestfjord Cruise AS i sin markedsføring har 
benyttet uttrykket ”Whale Tours”. 
 
Næringslivets Konkurranseutvalg er forelagt en brosjyre fra Vestfjord Cruise AS som 
har som overskrift på førstesiden ”Arctic Whale Tours”. ”Arctic” er skrevet med 
relativt små bokstaver, slik at det som først og fremst fester seg hos den som ser 
brosjyren, er overskriften ”Whale Tours”. Brosjyren inneholder deretter en nærmere 
redegjørelse for de ulike aktiviteter Vestfjord Cruise AS tilbyr. Etter det 
Konkurranseutvalget forstår, tilbød Vestfjord Cruise AS i det vesentlige de samme 
produkter som det Whale Tours AS gjorde, der hvalsafarier var hovedproduktet. 
 
Konkurranseutvalget finner at Vestfjord Cruise AS i sin markedsføring har handlet i 
strid med markedsføringsloven § 1, idet markedsføringen må anses stridende mot god 
forretningsskikk. Næringslivets Konkurranseutvalg viser her til at partene, Whale 
Tours AS og Vestfjord Cruise AS, i 2003 og 2004 hadde inngått nærmere samarbeid – i 
2003 ved at Whale Tours AS hadde leid Vestfjord Cruise AS’ fartøy MS Leonora, og i 
2004 ved at Vestfjord Cruise AS sto for den praktiske driften av Whale Tours AS.  
 
Konkurranseutvalget har oppfattet det slik at den markedsføring som Vestfjord Cruise 
AS er innklaget for, fant sted i tiden etter at dette samarbeidet opphørte, men før ny 
avtale om samarbeid ble inngått 12. mai 2005. Sett i lys av det samarbeid som hadde 
vært mellom partene i sesongen 2004 og 2005, var det – etter Konkurranseutvalgets syn 
– stridende mot god forretningsskikk i denne perioden å utforme brosjyremateriell og 
annen reklame som i så vidt sterk grad fremhevet betegnelsen ”Whale Tours”, idet dette 
også var tidligere samarbeidspartners selskapsnavn.  
 
Rett nok er ”Whale Tours” et beskrivende uttrykk, og det må i utgangspunktet kunne 
benyttes av andre i markedsføringssammenheng. Slik uttrykket ”Whale Tours” ble 
brukt av Vestfjord Cruise AS – særlig i den brosjyren som var utarbeidet – gis det 
likevel inntrykk av at man med dette viser tilbake til selskapet ”Whale Tours AS” og 
den aktivitet som var drevet i dette selskapets regi de foregående år, og ikke alene den 
aktivitet som Vestfjord Cruise AS tilbød. Konkurranseutvalget anser det sannsynlig at 
dette også var tilsiktet fra Vestfjord Cruise AS. På bakgrunn av det nære samarbeid 
som nettopp var avsluttet med Whale Tours AS, representerte dette etter 
Konkurranseutvalgets syn et brudd på markedsføringsloven § 1. 
 
Derimot finner Konkurranseutvalget at Vestfjord Cruise AS ikke har brutt 
markedsføringsloven § 8 a ved bruken av ”Whale Tours” i markedsføringen.  
 
Næringslivets Konkurranseutvalg viser her til at ”Whale Tours” beskriver en aktivitet, 
og at det i utgangspunktet skal mye til for at bruken av et slikt uttrykk i 
markedsføringssammenheng representerer en urimelig utnyttelse av andres innsats eller 
resultater.  
 
Selv om deler av markedsføringsmaterialet – først og fremst den brosjyren som er 
omtalt ovenfor – kunne gi inntrykk av at man med ”Whale Tours” viste tilbake til 
selskapet Whale Tours AS, kan Konkurranseutvalget heller ikke se at verken brosjyren 
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eller det øvrige materialet som er fremlagt, fører med seg en slik forvekslingsfare som 
bringer markedsføringsloven § 8 a til anvendelse.  
 
Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig. 
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