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HØST 2015 

Dato: Tirsdag 24. november 2015 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUR1285 Markedsrett 
 

Diplom-Is har produsert og markedsført saftisen «Lollipop» siden 1960-tallet. Isen har et lag saftis 
med bringebærsaft (rødt) nederst, så et lag saftis med appelsinsmak (gult) og sjokoladeovertrekk 
på tuppen. Emballasjen har forandret seg gjennom tidene. Navnet «Diplom-Is» har vært synlig på 
emballasjen, men «Lollipop» har gjerne vært fremhevet med betydelig større skrift.  

 

Diplom-Is fikk LOLLIPOP registrert som varemerke i klasse 30 Frukt-Is for over 25 år siden. 

Salget har hele tiden vært betydelig. Noen produsenter har forsøkt seg med saftis med en 
tilsvarende «fargetrikolor», men de har forsvunnet fra markedet relativt raskt. Nå ønsker 
imidlertid den betydelige konkurrenten Hennig-Olsen Is å lansere en ny saftis på markedet. 
Selskapet tar kontakt med markedsføringsfirmaet Creative Development for å få råd om 
kommersiell strategi og lansering. Creative Development foreslår at Hennig-Olsen Is bør lansere 
isen under betegnelsen «Hennig Olsen Lollipop» fordi markedet, og særlig barn og 
småbarnsforeldre, oppfatter «lollipop» som synonymt med saftis på pinne. Hennig-Olsen Is synes 
idéen er god, men ønsker en rettslig vurdering av gyldigheten av Diplom-Is’ varemerke LOLLIPOP. 
Selskapet tar derfor kontakt med advokat for å få juridisk råd. 

Spørsmål 1:  På hvilket grunnlag kan gyldigheten av Diplom-Is’ registrerte varemerke 
utfordres? (Beskriv vurderingstemaet og viktige momenter som vil inngå i 
vurderingen) 

Hennig-Olsen Is bestemmer seg for ikke å lansere «Henning Olsen Lollipop», men i stedet lansere 
saftisen «Fresh», med jordbærsaftis nederst og innerst (rødt), så et lag med saftis med 
appelsinsmak (gult) og sjokoladeovertrekk på tuppen. Saftisen ser slik ut:  
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Creative Development råder denne gang Hennig-Olsen Is til å selge saftisen i gjennomsiktig 
plastemballasje for å få frem de friske fargene, men med navnet «Henning-Olsen Is» diskret 
plassert i det ene hjørnet. Navnet «Fresh» ville, etter Creative Developments råd, kun fremgå av 
reklameplakater og ikke av emballasjen. 

Når Diplom-Is blir oppmerksom på Hennig-Olsen Is’ «Fresh», blir foretaket lite fornøyd. Diplom-Is 
tar derfor kontakt med advokat for å få vurdert om Hennig-Olsen Is’ «Fresh» kan være i strid med 
markedsføringsloven.  

Spørsmål 2:  Vurder om Henning-Olsen Is’ «Fresh» er i strid med markedsføringsloven.  

Hennig-Olsen Is tar kontakt med sin advokat for å få råd om hvordan foretaket eventuelt kan 
lansere og markedsføre saftisen «Fresh» med appelsin-jordbærsmak og sjokoladetrekk på tuppen 
og redusere risikoen for å bryte markedsføringsloven. 

Spørsmål 3: Hvilke rettslige råd ville du gitt Hennig-Olsen Is om hvordan de burde markedsføre 
saftis med appelsin-jordbær og sjokolade? 

Hennig-Olsen Is ønsker å distribuere «Fresh» gjennom utsalgsteder som kiosker, bensinstasjoner, 
dagligvarebutikker m.m.  

Diplom-Is, som har en markedsandel på 35 %, har imidlertid inngått distribusjonsavtaler for små-is 
med en rekke kiosk-, bensinstasjon- og dagligvarekjeder. I henhold til avtalene kan Diplom-Is også 
levere frysebokser gratis til forhandlerne dersom forhandlerne ønsker det. Det følger videre av 
avtalene at kun små-is fra Diplom-Is i så fall skal oppbevares i Diplom-Is’ frysebokser. Forhandlerne 
står likevel fritt til å ha flere frysebokser og å selge konkurrenters små-is i andre frysebokser enn 
Diplom-Is’ sine. Diplom-Is er av den oppfatning at ordningen bidrar til en effektiv distribusjon av 
små-is, fordi foretaket kan kjøpe inn og utplassere et betydelig antall frysebokser 
kostnadseffektivt. 

Hennig-Olsen Is erfarer at det er vanskelig å etablere «Fresh» på det norske markedet. De fleste 
forhandlerne er ikke villige til å ha mer enn én fryseboks til små-is i sine utsalgssteder. Det skyldes 
blant annet at det er plasskrevende og kostbart å oppta gulvplass til to eller flere frysebokser. Når 
«Fresh» ikke kan oppbevares i og selges fra Diplom-Is’ frysebokser, blir det vanskelig å få tilgang til 
tilstrekkelig mange utsalgssteder. 
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Hennig-Olsen Is tar kontakt med advokat for å få råd om Diplom-Is’ avtaler med utsalgsstedene 
kan være problematisk etter konkurranseloven § 10. 

Spørsmål 4: Vurder om Diplom-Is’ distribusjonsavtaler kan være i strid konkurranseloven § 10.  

Alle svar skal begrunnes.  

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at hendelsesforløpet i oppgaven er fiktivt.  

 

 

 

 

*** 
 

Sensuren faller tirsdag 15. desember klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 

95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

Oslo, 24.11.2015 


