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1 Innledning 
 
1.1 Oppgavens tema og aktualitet 
 
Oppgavens tema er konsumpsjon av varemerkerett. Problemstillingen er i hvilke tilfeller en 
varemerkeinnehaver kan forby en parallellimportør å bruke varemerket. Parallellimport 
forstås i denne sammenheng som lovlig import av varer parallelt og i konkurranse med 
varemerkeinnehaverens eget forhandlernett. 1 Utgangspunktet i varemerkeretten er at 
varemerkeinnehaveren har enerett til bruk av sitt varemerke. Konsumpsjon av varemerkerett 
innebærer imidlertid at også andre kan bruke varemerket for varer solgt innenfor Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).2 Dermed kan varer påført varemerket 
importeres, omsettes og markedsføres av andre enn varemerkeinnehaveren.  
 
Slik bruk av varemerket kan samtidig skade varemerkeinnehaverens interesser, for eksempel 
ved at varene presenteres på en omdømmeskadelig måte eller at varene endres før de selges. 
Varemerkeinnehaveren kan derfor ønske å hindre bruken av varemerket. Av den grunn har 
lovgiver oppstilt et unntak hvor varemerkeinnehaveren kan forby bruk av varemerket dersom 
det foreligger ”rimelig grunn” til å motsette seg fortsatt omsetning av varene.3 Spørsmålet om 
når varemerkeinnehaveren kan forby parallellimportørens bruk av varemerket beror dermed 
på innholdet i vilkåret ”rimelig grunn”. Oppgaven vil derfor forsøke å klarlegge det nærmere 
innholdet i dette vilkåret.  
 
Varemerker reguleres gjennom lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker 
("varemerkeloven"). Et varemerke er et tegn som angir varer eller tjenesters kommersielle 
opprinnelse (heretter angitt i store bokstaver).4 Varemerket gir innehaveren mulighet til å 
skille sine varer og tjenester fra andre næringsdrivendes varer og tjenester.5 Dette har som 
regel en selvstendig kommersiell verdi.6 Varemerkerett oppnås etter varemerkeloven § 3 ved 
registrering av varemerket eller ved innarbeidelse.  
 
Varemerkeinnehaveren får en enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for varer og 
tjenester i næringsvirksomhet, jf. varemerkeloven § 1 første ledd. Eneretten håndheves 
gjennom sanksjoner som forbud, erstatningsansvar og straff, fastlagt i varemerkeloven 
kapittel 8. Siden varemerkeinnehaveren har enerett til bruk av varemerket, kan i 

                                                
1  Rognstad (2006) s. 23.  
2  Varemerkeloven § 6 første ledd. 2  Varemerkeloven § 6 første ledd. 
3  Varemerkeloven § 6 annet ledd.  
4  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 5. 
5  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 8. 
6  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 8. 
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utgangspunktet ingen andre ta i bruk varemerket eller lignende tegn i næringsvirksomhet for 
lignende varer og tjenester som varemerket har vern for, jf. varemerkeloven § 4.  
 
Fra utgangspunktet om varemerkeinnehaverens enerett er det gjort flere begrensninger,7 som 
varemerkeloven § 6 første ledd. Det følger av bestemmelsen at varemerkeretten ikke hindrer 
bruk av varemerket når en vare er brakt i omsetning innenfor EØS av varemerkeinnehaveren 
eller med varemerkeinnehaverens samtykke. Slik konsumpsjon av varemerkeretten innebærer 
at andre kan ta i bruk varemerket for disse varene. På denne måten muliggjøres 
parallellimport.  
 
Den typiske parallellimportsituasjonen er der en eneforhandler importerer og selger 
merkevarer med tillatelse fra varemerkeinnehaveren.8  Samtidig importerer og selger en 
parallellimportør tilsvarende varer, 9  satt på markedet i et annet EØS-land med 
varemerkeinnehaverens samtykke, men som importeres og selges her i landet uten slikt 
samtykke. Varene kjøpes ofte i land hvor de er lavt priset. Et eksempel er hvor en uavhengig 
importør kjøper MERCEDES BENZ-biler i Tyskland, og importerer dem til Norge. Deretter 
selges bilene parallelt og i konkurranse med varemerkeinnehaverens forhandlere. 
Parallellimport er spesielt utbredt for varer påført velkjente eller velrenommerte varemerker. 
Dette skyldes at slike varer i stor grad selger ”seg selv” uten kostbare markedsføringstiltak.10  
 
Ved å selge varene billigere og med større fortjenestemargin enn den autoriserte importøren, 
drar parallellimportøren nytte av prisforskjeller over landegrensene. 11  Samtidig bidrar 
parallellimport til større konkurranse i markedet og dermed lavere priser for forbrukerne. På 
den annen side kan parallellimportørens bruk av varemerket skade varemerkets omdømme. I 
tillegg kommer at varemerkeinnehaveren kan ha foretatt betydelige investeringer i 
markedsføring. Parallellimportørens utnyttelse av varemerkets verdi uten store 
markedsføringskostnader kan derfor være urimelig. Dette gjør parallellimport lite gunstig for 
varemerkeinnehaveren. Lovgiver har derfor oppstilt et unntak fra konsumpsjonsregelen. 
 
Oppgaven omhandler dette unntaket. Etter varemerkeloven § 6 annet ledd kan 
varemerkeinnehaveren forby bruk av varemerket dersom det foreligger ”rimelig grunn” til å 
motsette seg fortsatt omsetning av varene. Unntaket beror på en avveining av hensyn. På den 

                                                
7  Se Bøggild (2015) s. 389 for diskusjonen av om det er konsumpsjonsreglene som er et unntak fra 

varemerkeinnehaverens enerett, eller om varemerkeinnehaverens enerett er et unntak fra prinsippet om fri 
konkurranse og bevegelighet, jf. Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Sak C-348/04. 

8  Rognstad (2000) s. 320. 
9  Rognstad (2000) s. 320.  
10  Rognstad (2006) s. 44.  
11  Rognstad (2000) s. 321-322. 
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ene siden står varemerkeinnehaverens interesser. På den andre siden står det grunnleggende 
prinsippet om fritt varebytte innenfor EØS,12 som muliggjør parallellimport. Som følge av de 
kryssende hensynene, kommer spørsmålet om når varemerkeinnehaveren kan forby 
parallellimportørens bruk av varemerket stadig på spissen.  
 
Innholdet i vilkåret "rimelig grunn" er nærmere fastlagt i rettspraksis. Oppgaven tar sikte på å 
gi en oversikt over de sentrale momentene og retningslinjene som er oppstilt. En slik oversikt 
kan bidra til å kartlegge i hvilke tilfeller varemerkeinnehaveren kan motsette seg 
parallellimportørens bruk av varemerket. For å besvare problemstillingen benyttes ulike 
rettskildefaktorer. Disse presenteres i det følgende.  
 
1.2 Rettskildebildet  
 
En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at vilkåret beror på en konkret og 
skjønnsmessig helhetsvurdering. Ordlyden gir anvisning på en rettslig standard hvor 
varemerkeinnehaveren må ha berettigede interesser for at unntaket skal komme til anvendelse. 
Bestemmelsens funksjon som unntaksregel fra konsumpsjonsprinsippet taler for en høy 
terskel. Dette skyldes at konsumpsjonsprinsippet ivaretar EØS-rettens grunnleggende prinsipp 
om fritt varebytte. Ordlyden er imidlertid vag, og det nærmere innholdet må derfor fastlegges 
ved tolkning i tråd med alminnelig rettskildelære. 
 
Varemerkeloven erstattet lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om 
fellesmerker. Varemerkeloven av 1961 inneholdt ingen uttrykkelig konsumpsjonsregel, men 
Høyesterett fastslo flere ganger at internasjonal konsumpsjon gjaldt på ulovfestet grunnlag, se 
Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og Rt. 2004 s. 1474 (volvoimport.no). 13  Internasjonal 
konsumpsjon innebærer at varemerkeretten konsumeres ved første omsetning av en vare, 
uavhengig av i hvilket land den første omsetningen skjer.14 Som følge av en avgjørelse fra 
EFTA-domstolen i 2008 15 ble EØS-regional konsumpsjon lovfestet i varemerkeloven.16 
Varemerkeloven av 1961 § 4 tredje ledd inneholdt likevel en unntaksbestemmelse som 
varemerkeloven § 6 annet ledd viderefører.17 Derfor er også den eldre lovens forarbeider og 
rettspraksis relevante rettskildefaktorer ved tolkningen av gjeldende lov.18  
 

                                                
12  EØS-avtalen art. 13 jf. art. 11. Se eksempelvis Forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 avsn. 40.  
13  Se også Ot.prp. nr. 72 (1991-92) s. 55. 
14  NOU 2001:08 s. 31.  
15  Forente saker E-9/07 og E-10/07. 
16  Innst. 101 L (2009-2010) punkt 1.3. 
17  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 45. 
18  Eckhoff (2001) s. 91-95. 
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Det foreligger kun to avgjørelser fra Høyesterett om konsumpsjon av varemerkerett.19 Det er 
derfor nødvendig å ta i betraktning også avgjørelser fra lagmannsretten, selv om disse har 
mindre rettskildevekt.20 Avgjørelser fra tingretten og forvaltningspraksis kan være relevant for 
å illustrere gjeldende rett.21  
 
Ved inngåelsen av EØS-avtalen ble Norge forpliktet til å gjennomføre EUs varemerkedirektiv 
av 1988. 22  Direktivet ble gjennomført i varemerkeloven, 23  og senere erstattet av 
varemerkedirektivet av 2008 ("varemerkedirektivet").24 Varemerkedirektivet er en kodifisert 
versjon uten materielle endringer fra det tidligere direktivet. EU-domstolens praksis 
vedrørende det eldre direktivet er derfor relevant ved tolkningen av varemerkedirektivet. 
Konsumpsjonsregelen følger av varemerkedirektivet artikkel 7.  
 
EU-domstolens praksis er sentral ved tolkningen av varemerkeloven § 6, fordi bestemmelsen 
gjennomfører varemerkedirektivet.25 For avgjørelser truffet før undertegningen av EØS-
avtalen følger dette av EØS-avtalen artikkel 6. For avgjørelser truffet etter undertegningen, 
har Høyesterett gjentatte ganger fremhevet at EU-domstolens praksis skal tillegges ”stor vekt” 
ved tolkningen av norsk lov, se Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGEN) s. 395-396. Høyesterett har 
derfor betegnet EU-domstolens praksis som "den sentrale rettskilden" ved tolkning av 
varemerkeloven, se blant annet HR-2016-2239-A (ROUTE 66) avsnitt 31. 26  Oppgaven 
benytter EU-domstolens prejudisielle avgjørelser, som er bindende forhåndsavgjørelser om 
tolkningen av EU-retten i saker som verserer for nasjonale domstoler.27 I slike avgjørelser 
uttaler EU-domstolen seg ikke om nasjonal rett, faktum, bevis eller subsumsjonen i saken.28 
Generaladvokatens forslag til avgjørelse i saken er rådgivende for EU-domstolen.29 
 
Videre vektlegges EU-domstolens avgjørelser vedrørende EUs varemerkeforordning om 
fellesmerker (EU-varemerker) på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets 
bestemmelser, se Rt. 2002 s. 391, s. 396. Dette skyldes at forordningen har materielle 
bestemmelser tilsvarende varemerkedirektivet, og gjelder selv om forordningen ikke er en del 

                                                
19  Rt. 2004 s. 904 og Rt. 2004 s. 1474.  
20  Boe (2012) s. 257-262. 
21  Boe (2012) s. 263-275. 
22  Dir 89/104/EØF. 
23  Ot.prp. nr. 72 (1991-92) s. 54-55. 
24  Dir 2008/95/EF, jf. EØS-komitéens beslutning nr. 146/2009. 
25  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 8. 
26  Se også HR-2016-1993-A (PANGEA) avsn. 42, HR-2018-110-A (ENSILOX) avsn. 42, 
27  TEUF art. 267 og Sejersted (2011) s. 138. 
28  Sejersted (2011) s. 138. 
29  TEUF art. 252 nr. 2 og Sejersted (2011) s. 135. 
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av EØS-avtalen. Konsumpsjonsbestemmelsen følger av varemerkeforordningen artikkel 15,30 
som erstatter den eldre forordningens artikkel 13.31  
 
EU-domstolen har flere ganger understreket at varemerkedirektivet skal skape rettslikhet i 
medlemsstatene. 32  Dette tilsier at også praksis fra andre EØS-land er relevante 
tolkningsmomenter som kan belyse konsumpsjonsregelen slik den er gjennomført i norsk rett.  
 
Det er vedtatt et nytt varemerkedirektiv,33 som erstatter varemerkedirektivet. Direktivet er 
foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet omfatter flere endringer sammenlignet 
med varemerkedirektivet, men konsumpsjonsbestemmelsen er videreført i artikkel 15 uten 
materielle endringer. 34  Forarbeidene til det nye direktivet er etter dette en relevant 
rettskildefaktor ved tolkning av konsumpsjonsregelen i gjeldende varemerkedirektiv.  
 
Endelig kan rettskildefaktorer knyttet til konsumpsjonsregler i andre deler av immaterialretten 
være relevant ved fastleggelsen av innholdet i vilkåret om "rimelig grunn".35 Dette skyldes at 
reglene bygger på flere tilsvarende hensyn. Eksempelvis fremheves belønningssynspunktet 
som en begrunnelse for konsumpsjonsregelen også i opphavsretten.36  
 
1.3 Avgrensninger 
 
Oppgaven behandler ikke tilfeller hvor parallellimporterte varer gis ny emballasje og påføres 
varemerket uten varemerkeinnehaverens samtykke, såkalt ompakking. Det foreligger en 
omfattende praksis fra EU-domstolen vedrørende ompakking av varer, særlig for 
legemidler.37 Også Høyesterett har avsagt en avgjørelse om ompakking, se Rt. 2004 s. 904. 
Rettspraksisen oppstiller flere retningslinjer for vurderingen og krav til ompakkingen, som det 
av hensyn til oppgavens omfang avgrenses mot. Rettspraksis vedrørende ompakking av varer 
benyttes likevel der avgjørelsene belyser oppgavens problemstilling for øvrig.  
 
Videre avgrenses det mot spørsmål om bruk av registrerte varemerker ved betalt 
søkemotorannonsering. I Portakabin-dommen ble spørsmålet behandlet i tilknytning til 
konsumpsjon av varemerkerett.38 Som følge av rettsutviklingen på området,39 vil imidlertid 
                                                
30  For 2017/1001. 
31  For 207/2009. 
32  Se eksempelvis Sak C-63/97 (BMW) avsn. 22.  
33  Dir 2015/2436/EU. 
34  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 44. 
35  Patentloven § 3 tredje ledd, designloven § 12, åndsverksloven § 27. 
36  Rognstad (2009) s. 161, se punkt 2.2.2. 
37  Se eksempelvis Forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 og Sak C-297/15. 
38  Sak C-558/08. 
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problemstillingen i dag primært vurderes etter andre bestemmelser, særlig 
markedsføringsloven § 25.40 
 
Fremstillingen forutsetter at det er tale om registrerte varemerker. Det avgrenses dermed mot 
spørsmål om hva som kan registreres som et varemerke.41  
 
1.4 Videre fremstilling  
 
Kapittel 2 omhandler varemerkeinnehaverens enerett til bruk av varemerket og 
konsumpsjonsregelen som begrensning av eneretten. Samtidig presenteres de sentrale 
hensynene bak reglene.  
 
Kapittel 3 behandler unntaket fra konsumpsjonsregelen. Kapittelet gir en generell innføring i 
varemerkeloven § 6 annet ledd og vilkåret om ”rimelig grunn”. I den forbindelse gjøres det 
rede for grunnleggende rettspraksis og de sentrale hensyn som gjør seg gjeldende.  
 
Videre tar kapittel 4 og 5 for seg tilfeller hvor det ofte settes på spissen om 
varemerkeinnehaveren har "rimelig grunn" til å motsette seg parallellimportørens bruk av 
varemerket. Kapittel 4 omhandler problemstillingen om når bruk av et varemerke i 
markedsføring gir varemerkeinnehaveren ”rimelig grunn” til å motsette seg varemerkebruken. 
Kapittel 5 behandler problemstillingen om når bruk av et varemerke etter endringer i varens 
tilstand gir varemerkeinnehaveren ”rimelig grunn” til å motsette seg bruken av varemerket.  
 
Avslutningsvis gir kapittel 6 en oppsummering av oppgavens problemstilling og rettspolitiske 
bemerkninger.  
  

                                                                                                                                                   
39  Se eksempelvis Forente saker C-236/08 – C-238/08 og Sag C-323/09.  
40  Se eksempelvis TAHER-2018-33482. 
41  Se eksempelvis HR-2017-2356-A, Sak C-273/00, Sak C-283/01 om spørsmålet om farge, duft og lyd kan 

registreres som varemerker. 
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2 Rettslige utgangspunkter  
 
2.1 Varemerkeinnehaverens enerett til bruk av varemerket  
 
2.1.1 Varemerkerettens positive og negative side 
 
Varemerkerettens positive side består av varemerkeinnehaverens rett til å bruke eget 
varemerke.42 Slik kan varemerkeinnehavere eksempelvis bestemme geografisk hvor varene 
påført varemerket skal selges og hvem som skal stå for salget. I juridisk teori er det imidlertid 
varemerkerettens negative side som betegnes som varemerkerettens kjerne. 43 Med dette 
forstås en enerett eller forbudsrett.44  
 
Eneretten følger av varemerkeloven § 1, mens varemerkeloven § 4 fastsetter hvilke handlinger 
varemerkeinnehaveren kan forby andre å foreta. Det følger av § 4 første ledd at ingen kan ta i 
bruk et tegn som er likt eller egnet til å forveksles med varemerket i næringsvirksomhet for 
lignende varer eller tjenester. Velkjente varemerker har i tillegg et utvidet vern etter 
varemerkeloven § 4 andre ledd. Dette vernet omtales som kodakvernet, oppkalt etter en 
engelsk dom fra 189845 vedrørende det velkjente kameramerket KODAK.46 Kodakvernet 
innebærer at ingen kan bruke lignende varemerker dersom bruken medfører en urimelig 
utnyttelse av eller skade på varemerkets særpreg eller anseelse. Dette gjelder for alle varer og 
tjenester. 
 
Varemerkeretten forutsetter at varemerkeinnehaveren har enerett til bruk av varemerket. Uten 
en forbudsrett kan varemerkeinnehaveren ikke forhindre andres bruk av varemerket. Dermed 
vil varemerkeinnehaveren heller ikke ha insentiv til å investere i eller reklamere for 
varemerket. Uten en slik rett vil heller ikke omsetningskretsen forbinde varemerket med en 
særskilt tilbyders varer eller tjenester, og deres egenskaper og kvalitet. For at virksomheter 
skal ha mulighet til å opparbeide seg en fast kundekrets, må derfor varemerket utgjøre en 
garanti for at ethvert produkt påført varemerket er fremstilt under kontroll av én bestemt 
virksomhet som er ansvarlig for produktets kvalitet.47 EU-domstolen betegner det derfor som 
varemerkerettens ”særlige gjenstand” at varemerkeinnehaveren sikres en enerett til bruk av 
varemerket ved første omsetning av varer påført dette varemerket.48  

                                                
42  Se eksempelvis Sak C-533/06 avsn. 66. 
43  Lassen (2011) s. 279. 
44  Lassen (2011) s. 279. 
45  Eastman Photographic Materials Company Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd. 
46  Lassen (2011) s. 365.  
47  Se Forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 avsn. 43. 
48  Se eksempelvis Forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93 avsn. 44. 
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EU-domstolen har flere ganger fremhevet at eneretten tildeles varemerkeinnehaveren for å 
kunne beskytte sine interesser som innehaver av varemerket og sikre at varemerket oppfyller 
sine funksjoner.49 Varemerkeinnehaveren skal derfor vernes mot andres bruk av varemerket 
som kan skade varemerkets funksjoner.50 Varemerkets funksjoner behandles derfor i det 
følgende. 
 
2.1.2 Varemerkets funksjoner  
 
Varemerkets viktigste funksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen, som innebærer at 
varemerket skal fungere som garanti for varens opprinnelse overfor omsetningskretsen.51 
Varemerker har også andre funksjoner, som kvalitetsfunksjonen og kommunikasjons-, 
investerings- og reklamefunksjonene.52 Funksjonene kan gli noe over i hverandre, men 
høyesterettspraksis viser at det som regel ikke er nødvendig å trekke et skarpt skille, se HR-
2018-110-A avsnitt 55.53  
 
Varemerkets kvalitetsfunksjon garanterer at varer som er påført varemerket har den kvalitet 
som varemerkeinnehaveren har gitt den, se HR-2018-110-A (ENSILOX) avsnitt 51. 
Kommunikasjonsfunksjonen bidrar til at omsetningskretsen kan skille varer og tjenester fra 
varer og tjenester med en annen kommersiell opprinnelse.54 Investeringsfunksjonen ivaretar 
varemerkeinnehaverens mulighet til å bruke varemerket til å oppnå eller opprettholde et 
omdømme som tiltrekker seg en kundekrets og sikrer deres lojalitet.55 Dette forutsetter at 
varemerkeinnehaveren beskyttes mot konkurrenters misbruk av varemerkets status og 
omdømme.56 Dermed kan varemerkeinnehaveren fortsette å investere i varemerket. Videre 
består varemerkets reklamefunksjon i å kunne anvende varemerket til reklameformål for å 
informere eller overbevise kundekretsen.57  
 
Utover opprinnelsesgarantifunksjonen sikrer funksjonene varemerkets egenverdi, slik som 
verdien av en fast kundekrets og det image eller den goodwill som knytter seg til 
                                                
49  Se eksempelvis Sak C-129/17 avsn. 34. 
50  Se eksempelvis HR-2018-110-A avsn. 49 og Sak C-129/17 avsn. 34. 
51  Se eksempelvis Forente saker C-236/08 – C-238/08 avsn. 82, og varemerkedirektivets fortale 11. 

betraktning. 
52  Sak C-487/07 avsn. 58. 
53  Se også Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Sak C-324/09 note 20, hvor det bemerkes at det ikke er 

noen terminologisk eller innholdsmessig enighet verken om hvordan varemerkets "funksjoner" skal forstås, 
eller om det begrepsmessige forholdet mellom de ulike funksjonene.  

54  Forente saker C-236/08 – C-238/08 avsn. 82. 
55  Sak C-129/17 avsn. 36. 
56  Sak C-206/01 avsn. 50. 
57  Sak C-129/17 avsn. 37. 
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varemerket.58 Goodwill kan i denne sammenheng betegnes som verdien av at allmennheten er 
velvillig stilt overfor virksomheten og dens varer, takket være virksomhetens gode 
omdømme. 59  Denne velviljen kan ha betydning blant annet for etterspørselen av 
virksomhetens varer, og øker dermed verdien av varemerkeinnehaverens virksomhet. Derfor 
investeres det ofte store summer i å opparbeide seg goodwill gjennom blant annet 
produktutvikling, kvalitetskontroll og markedsføring.60 
 
Varemerkeinnehaverens enerett er dermed godt begrunnet. Som det vil vises i det følgende, 
utgjør likevel konsumpsjon av varemerkerett en begrensning av denne eneretten. 
 
2.2 Konsumpsjon av varemerkerett som begrensning av eneretten  
 
2.2.1 Varemerkeloven § 6 første ledd 
 
Konsumpsjon av varemerkerett er regulert i varemerkeloven § 6 første ledd:  
 

”Varemerkeretten er ikke til hinder for bruk av varemerket for varer som av 
innehaveren eller med dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EØS) under varemerket.”  

 
Varemerkeloven § 6 første ledd gjennomfører konsumpsjonsprinsippet slik det er nedfelt i 
varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 1.61 For at varer skal anses "brakt i omsetning 
innenfor EØS", kreves det at varene er solgt,62 og varemerkeretten konsumpsjonen inntrer kun 
for varer omsatt innenfor EØS.63 Varemerkeinnehaverens samtykke til omsetning innenfor 
EØS kan være stilltiende.64  
 
Konsumpsjon av varemerkerett innebærer at varemerkeinnehaveren ikke lenger har en enerett 
til bruk av varemerket påført de aktuelle varene. Parallellimportører kan derfor lovlig 
importere og omsette varer påført varemerket.  
 

                                                
58  Lassen (2011) s. 26. 
59  Knoph (1936) s. 363. 
60  Lassen (2011) s. 26. 
61  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 44.  
62  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 44, jf. Sak C-16/03. 
63  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 45, jf. Sak C-173/98. 
64  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 45. 
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Videre fastslo EU-domstolen i DIOR-dommen at også retten til å bruke varemerket til "at 
bekendtgøre den videre forhandling", konsumeres gjennom varemerkedirektivet artikkel 7.65 
Dette innebærer at parallellimportører som hovedregel også har rett til å benytte varemerket i 
markedsføringen av de aktuelle varene. 
 
Retten til å bruke et varemerke i markedsføring ble forankret i konsumpsjonsprinsippets 
formål. I det følgende gjøres det derfor rede for de sentrale hensyn som begrunner 
konsumpsjonsbestemmelsen.  
 
2.2.2 Sentrale hensyn  
 
Det følger av rettspraksis at konsumpsjonsregelen i varemerkedirektivet artikkel 7 skal tolkes 
på bakgrunn av EØS-avtalens regler om fritt bytte, jf. EØS-avtalen artikkel 13 jf. artikkel 
11.66 Tilsvarende gjelder dermed for varemerkeloven § 6 første ledd. Fritt varebytte innebærer 
at det ikke skal være ulovlige restriksjoner på utveksling av varer mellom EØS-landene.67 
Konsumpsjonsbestemmelsens formål er derfor å hindre varemerkeinnehavere i å skape 
prisforskjeller innenfor EØS ved å dele opp det indre markedet i nasjonale markeder.68 
Varemerkeinnehaveres rett til å kontrollere videre omsetning av varene ville danne kunstige 
handelshindringer og dermed innebære en alvorlig begrensning i prinsippet om fritt varebytte 
innenfor EØS.69  
 
Konsumpsjonsbestemmelsen gjør det eksempelvis vanskeligere for varemerkeinnehavere å 
fremtvinge et høyere prisnivå på varene i Norge.70 Hvis en parallellimportør opererer med 
lavere priser i Italia enn i Norge, skapes et marked for parallellimport til Norge. Over tid 
bidrar dette til å utjevne prisnivået innenfor det indre markedet.71 Slik sikres en effektiv 
konkurrerende import som også ivaretar forbrukerhensyn, siden konkurransen bidrar til å 
redusere prisene.  
 
EU-domstolen har flere ganger fremhevet betydningen av varemerkeinnehaverens kontroll 
med første omsetning av varene innenfor EØS.72 På denne måten gis varemerkeinnehaveren 
mulighet til å utnytte varemerkets verdi. Med dette anses varemerkeinnehaveren tilstrekkelig 

                                                
65  Sak C-337/95 avsn. 37.  
66  Jf. TEUF art. 34 og 36, Sak C-337/95 avsn. 37 og Rt. 2004 s. 904 avsn. 65. 
67  Sejersted (2011) s. 284. 
68  Sak C-337/95 avsn. 37. 
69  Lassen (2011) s. 460. 
70  Ot.prp. nr. 72 (1991-92) s. 9. 
71  Stenvik (2013) s. 316. 
72  Se eksempelvis Sak 129/17 avsn. 32. 
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beskyttet, slik at varemerkeretten kan konsumeres. Denne muligheten til å utnytte varemerkets 
verdi anses dermed som tilstrekkelig insentiv for varemerkeinnehaveren til å verne om og 
investere i varemerket. Derimot anses det ikke berettiget å skulle kunne kontrollere også 
senere omsetning av varen. 73  Tilsvarende gjelder dette "belønningssynspunktet" 74  i 
patentretten og opphavsretten,75 hvor patenthaveren og opphaveren gis mulighet til å sikre seg 
avkastning av investeringene sine ved det første salget. Videre begrunnes 
konsumpsjonsbestemmelsen av den tradisjonelle forestillingen om at eieren av en gjenstand 
skal kunne utøve tingsrettslig rådighet over den.76 
 
For varemerkeinnehaveren utgjør derfor konsumpsjonsbestemmelsen en inngripende 
begrensning av eneretten. Unntaket fra konsumpsjonsbestemmelsen i varemerkeloven § 6 
annet ledd er av den grunn en viktig sikkerhetsventil. 
 
  

                                                
73  Stenvik (2013) s. 315-316 og Rognstad (2009) s. 161. 
74  Rognstad (2009) s. 161. 
75  Patentloven § 3 tredje ledd, åndsverksloven § 27. 
76  Rognstad (2009) s. 161. 
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3 "Rimelig grunn" etter varemerkeloven § 6 annet ledd som 
unntak fra konsumpsjonsregelen  

 
3.1 Innledende om varemerkeloven § 6 annet ledd 
 
Varemerkeloven § 6 annet ledd slår fast at: 
 

”Første ledd gjelder ikke hvis innehaveren har rimelig grunn til å motsette seg fortsatt 
omsetning av varene, for eksempel hvis varenes tilstand er endret eller forringet etter at 
de ble brakt i omsetning.” 

 
En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det må foretas en konkret og 
skjønnsmessig helhetsvurdering der parallellimportørens bruk av varemerket vurderes i lys av 
konsekvensene for varemerkeinnehaveren.77  
 
Bestemmelsens ordlyd taler isolert sett for at oppfyllelse av vilkåret om ”rimelig grunn” gir 
varemerkeinnehaveren adgang til å motsette seg videre omsetning av varene, i den forstand at 
varene kan forbys å selges. Likevel må ordlyden i annet ledd tolkes i lys av hovedregelen i 
varemerkeloven § 6 første ledd. Her heter det at varemerkeretten ikke er til hinder for ”bruk” 
av varemerket. En slik tolkning tilsier at varemerkeinnehaveren også etter annet ledd mer 
generelt kan motsette seg bruken av varemerket som gir varemerkeinnehaveren ”rimelig 
grunn”. Rettspraksis viser at det er slik bestemmelsen tolkes i praksis, uten at ordlyden 
problematiseres nærmere. Eksempelvis fastslo Høyesterett i Rt. 2004 s. 1474 
(volvoimport.no) at varemerkeinnehaveren kunne forby bruk av varemerket som 
domenenavn. Det ble imidlertid ikke drøftet hvorvidt varemerkerinnehaveren kunne forby 
selve omsetningen av de parallellimporterte varene. En slik forståelse av ordlyden samsvarer 
også i større grad med varemerkedirektivet artikkel 7. 
 
Det følger av varemerkelovens forarbeider at varemerkeloven § 6 "svarer til" 
varemerkedirektivet artikkel 7. 78  Betegnelsene er dermed innholdsmessig like. I 
varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2 heter det at: 
 

”Nr. 1 får ikke anvendelse når innehaveren har berettiget grunn til å motsette seg 
videre ervervsmessig utnyttelse av varene, særlig når varenes tilstand er endret eller 
forringet etter at de ble brakt i omsetning.”  

 

                                                
77  Se punkt 1.2 for en nærmere tolkning av ordlyden. 
78  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 44.  
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De danske og engelske språkversjonene formulerer vilkåret henholdsvis som ”skellig grund" 
og "legitimate reasons". Språkversjonene er likestilte etter EØS-avtalen artikkel 129 nummer 
1 punkt 3. Ved gjennomgangen av EU-domstolens praksis nedenfor benyttes i hovedsak den 
danske språkversjonen.79  
 
Eksemplene angitt i varemerkeloven § 6 annet ledd er ikke uttømmende, og må suppleres med 
rettspraksis. Forarbeidene fremhever at bestemmelsen også er utgangspunktet for vurderingen 
av parallellimportørens spillerom til å bruke varemerket i markedsføringen av varene sine.80 I 
den forbindelse vises det til EU-domstolens praksis om at parallellimportøren som 
utgangspunkt kan bruke varemerket for å markedsføre varene sine i samsvar med det som er 
vanlig i bransjen, såfremt bruken ikke alvorlig skader varemerkets anseelse. Videre fremheves 
at varemerket ikke må brukes på en måte som gir inntrykk av at det foreligger en kommersiell 
forbindelse mellom forhandleren og varemerkeinnehaveren. Dette følger av henholdsvis 
DIOR- og BMW-dommene, og er senere fulgt opp av Høyesterett og EU-domstolen.81 Disse 
avgjørelsene presenteres nærmere i punkt 3.3. 
 
Hvorvidt bruk av varemerket gir inntrykk av en kommersiell forbindelse, må ifølge EU-
domstolen vurderes ut ifra den alminnelig opplyste, rimelig oppmerksomme og 
velunderrettede gjennomsnittsforbrukerens oppfatning.82 Høyesterett har bemerket at EU-
domstolens begrepsbruk tilsvarer begrepet "omsetningskretsen" for vurderingen av om det 
foreligger varemerkekrenkelse etter varemerkeloven § 4, se Rt. 2008 s. 1268. Også for 
vurderingen etter § 6 vil det avgjørende være hvilket inntrykk den aktuelle omsetningskretsen 
får, herunder både forbrukere og næringsdrivende. Begrepet benyttes derfor i det følgende.  
 
Som endring av varenes tilstand viser varemerkelovens forarbeider kun til ompakking av 
varer.83 Derimot belyser forarbeidene til varemerkeloven av 1961 § 4 tredje ledd begrepet 
nærmere. Bestemmelsen rammet kun "vesentlig" forandring av varen. Forarbeidene viser at 
forandringen var vesentlig dersom den hadde innvirket på varens kvalitet.84 Slik innvirkning 
kunne forekomme dersom en forhandler hadde grepet aktivt inn og forandret varen ved 
positive handlinger i form av bearbeidelse, reparasjon eller lignende. For eksempel ville 
utbytting av deler av en maskin med deler som ikke var originale utgjøre en ”vesentlig” 
forandring av varen.  
 

                                                
79  Høyesterett gjør tilsvarende, se eksempelvis HR-2016-2239-A. 
80  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 45.  
81  Sak C-337/95, C-63/97. 
82  Sak C-46/10 avsn. 40. 
83  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 45. 
84  NUT 1958:1 s. 31. 
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Også rene ytre forandringer kunne være vesentlige, for eksempel dersom forandringen 
medførte at varen fremsto som ny eller som et eksemplar av en nyere modell. For det tilfellet 
at slik forandring var gjort, fulgte det av bestemmelsens ordlyd at varemerket ikke kunne 
brukes på varen eller i reklame uten at forandringen samtidig ble tydelig angitt eller fremgikk 
av forholdene for øvrig. Da varemerkeloven viderefører tidligere rettstilstand, må tilsvarende 
tilfeller anses som endring av varens tilstand også etter varemerkeloven § 6 annet ledd.  
 
Bestemmelsens ordlyd innebar dermed at opplysninger om endringer gjort i varen kunne 
avhjelpe mot en ellers urettmessig bruk av varemerket. I juridisk teori til den forrige 
varemerkeloven bemerkes det at hvor mye som kreves for at forandringen er tilstrekkelig 
angitt, beror på de faktiske forhold i hvert tilfelle. 85 Det er ikke alltid nødvendig å opplyse om 
at varen er endret. Dette skyldes at endringer kan være gjort uten at det skader varemerkets 
omdømme. For eksempel er en forbruker som kjøper en 1936-modell CADILLAC som regel 
innstilt på at bilen ikke lenger kun består av originale deler, med mindre selgeren har gitt 
særlig grunnlag for å tro dette.86 Dermed vil det ikke skade varemerkets omdømme at 
forbrukeren finner ut at bilen ikke er fullstendig original. Tilsvarende må antas å gjelde 
parallellimporterte varer tilpasset et annet klimatisk forhold. Det skal antakelig mer til før en 
parallellimportørs salg av varer tilpasset et varmt klima medfører alvorlig skade på 
varemerkets omdømme hvis det opplyses om at varene er parallellimporterte og annerledes 
enn tilsvarende varer tilpasset nordisk klima. I andre tilfeller kan det derimot være nødvendig 
å angi både i reklame og ved merking av selve varen at den er endret eller skiller seg fra andre 
varer.  
 
Forarbeidene til varemerkeloven av 1961 understreker videre at det med "forringelse" siktes 
til forringelse utover alminnelig slit og foreldelse.87 Dette fordi det ikke kan forventes at en 
brukt eller gammel vare skal være like god som en ny. Slik alminnelig forringelse kan derfor 
ikke sies å skade varemerkets renommé eller villede kjøper. For eksempel skader det ikke 
Volvo-fabrikkenes renommé dersom en VOLVO 1960-modell i 2019 viser seg å være i dårlig 
stand. Heller ikke kan kjøperen si at han er blitt villedet av varemerket.88  
 
Derimot kan det tenkes at varemerkeinnehaveren kan forby salg av ødelagte varer under 
varemerket hvor det ikke opplyses om varens tilstand, da dette utgjør forringelse utover 
alminnelig slit og foreldelse. I dansk teori brukes varer som skades under transport og varer 
med begrenset holdbarhetsdato som eksempel.89 Varer som for eksempel får en vannskade 

                                                
85  Lassen (1997) s. 240.  
86  Lassen (1997) s. 240. 
87  NUT 1958:1 s. 31.  
88  Lassen (1997) s. 240. 
89  Wallberg (2008) s. 150. 
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ved sjøtransport, kan dermed ikke videreselges under varemerket uten varemerkeinnehaverens 
samtykke. Videre kan varemerkeinnehaveren motsette seg salg av varer med begrenset 
holdbarhet etter holdbarhetsdatoens utløp. Dette har også støtte i svensk juridisk teori, hvor 
det fremheves at det med endring og forringelse siktes til både naturlig forringelse og 
bearbeidelse og reparasjon.90 Blant varemerkelovens angitte eksempler er det imidlertid særlig 
endringer i varens tilstand som reiser grensespørsmål, og som oppgaven vil rette 
oppmerksomhet mot.91  
 
I det følgende redegjøres det for de sentrale hensyn som ligger til grunn for unntaket fra 
konsumpsjonsregelen. 
 
3.2 Sentrale hensyn  
 
Det grunnleggende hensynet bak unntaket fra konsumpsjonsregelen er hensynet til 
varemerkeinnehaveren og varemerkeinnehaverens autoriserte forhandlere. 
Varemerkeinnehaveren og det godkjente forhandlernettet har ofte investert i goodwill, 
gjennom for eksempel reklamekampanjer og annonsering av varene. Dette vil også kunne ha 
styrket varemerkets særpreg og vern.92  
 
Parallellimportøren nyter som regel godt av varemerkeinnehaverens innsats, og behøver 
derfor ikke investere like mye i goodwill. Av den grunn kan varemerkeinnehaveren oppleve 
parallellimportørens konkurranse som urimelig, fordi parallellimportøren blir en 
gratispassasjer eller "free-rider". 93  Dermed oppstår spørsmålet om rimeligheten av at 
parallellimportøren skal kunne nyttiggjøre seg varemerkeinnehaverens goodwill og 
markedsføringsinnsats uten kostnad.94 På denne måten sparer parallellimportøren utgifter, og 
kan selge varene sine til redusert pris og billigere enn varemerkeinnehaver. Slik konkurranse 
kan igjen medføre at også varemerkeinnehaver må selge varene til redusert pris, og dermed 
negativt påvirke varemerkeinnehaveren. I tillegg kommer at salg av varene til lav pris etter 
omstendighetene kan tenkes å skade varemerkets omdømme.95 
 
Videre pådrar varemerkeinnehaveren seg som regel faste utgifter for å ha et apparat som kan 
behandle garanti- og servicehenvendelser.96 Et slikt apparat kan være nødvendig for å sikre at 

                                                
90  Carlson (2019) Kommentar til varumärkslag 2010:1877 § 12, note 85.  
91  Se kapittel 5. 
92  Varemerkeloven § 4 annet ledd. 
93  Se begrepsbruken i Lassen (2011) s. 473. 
94  Rognstad (2000) s. 323.  
95  Se punkt 4.1.1. 
96  Se eksempelvis LA-2011-145599. 
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varene har den kvalitet som varemerket tilsier. Parallellimportøren har derimot ikke like stor 
interesse av å investere i et garanti- og serviceapparat utover hva som kreves for å 
imøtekomme kjøpsrettslige krav. Dette kan skyldes at det har mindre betydning for 
parallellimportøren å ivareta omsetningskretsens oppfatning av varemerket. 
Parallellimportøren har derfor ofte ikke et slikt apparat, og unngår dermed store deler av disse 
utgiftene. Også dette kan fremstå urimelig overfor varemerkeinnehaveren. I tillegg kommer at 
parallellimportørens manglende garanti- og serviceapparat kan få innvirkning på 
omsetningskretsens oppfatning av varemerket og varemerkets kvalitet.  
 
Hensynet til at varemerkeinnehaveren selv skal kunne kontrollere egne produkter taler i 
samme retning.97 Eksempelvis vil varemerkeinnehaveren av hensyn til forretningsstrategi som 
regel ønske å ha oversikt over hvor godt varene selges på ulike steder og av ulike 
distributører.  
 
De ovenstående hensyn tilsier at varemerkeinnehaveren må gis en beskyttelse.  
 
Unntaksbestemmelsen hviler også på forbrukerhensyn. Forbrukere har behov for vern mot 
villedning og mot å gis falske forhåpninger om varenes kvalitet.98 For eksempel kan det 
utgjøre stor forskjell for en forbruker om en vare inneholder delvis uoriginale deler dersom 
dette ikke er noe forbrukeren burde forvente. Dette kan tilsi at det bør gjelde begrensninger på 
parallellimportørens bruk av varemerket, særlig hvor bruken gir forbrukere eller 
omsetningskretsen et misvisende inntrykk av varens tilstand eller hvor det urettmessig gis 
inntrykk av at det er en kommersiell forbindelse med varemerkeinnehaveren. 
 
Varemerkeloven § 6 annet ledd bygger på en avveining av de ovenstående hensyn mot 
hensynene bak konsumpsjonsbestemmelsen. Varemerkeloven § 6 viser dermed hvordan fritt 
varebytte er grunnleggende innenfor EØS, men likevel ikke et hensyn som gjelder for enhver 
pris.  
 
Rettspraksis illustrerer hvordan hensynene avveies i ulike tilfeller. I det følgende gis derfor en 
innføring i sentrale avgjørelser fra EU-domstolen og Høyesterett. Avgjørelsene trekker frem 
relevante momenter for den skjønnsmessige vurderingen av om det foreligger "rimelig 
grunn".  
 
 
 

                                                
97  Rognstad (2000) s. 324-325. 
98  Rognstad (2000) s. 324. 
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3.3 Grunnleggende rettspraksis 
 
3.3.1 Sak C-337/95 DIOR  
 
EU-domstolens prejudisielle avgjørelse i DIOR-saken gjaldt parallellimportert DIOR-parfyme 
fra Frankrike som ble solgt hos et varehus i Nederland. I forbindelse med julesalget hadde 
varehuset reklamert for parfymene i salgsbrosjyrer der parfymeflaskene og emballasjen var 
avbildet. Et av spørsmålene for domstolen var om varemerkeinnehaveren Dior kunne forby 
reklamen på grunnlag av varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2.  
 
EU-domstolen tolket først rekkevidden av konsumpsjonsregelen i varemerkedirektivet 
artikkel 7 nummer 1. Domstolen slo fast at konsumpsjonsbestemmelsen innebærer at 
parallellimportører kan benytte varemerket også i markedsføringen av parallellimporterte 
varer.99 Dette ble begrunnet i konsumpsjonsregelens formål om å hindre varemerkeinnehavere 
i å dele det indre markedet i nasjonale markeder og opprettholde prisforskjeller mellom 
landene. Hvis ikke også retten til å bruke varemerket i markedsføring ble konsumert, ville 
omsetningen bli betydelig vanskeligere. Konsumpsjonsregelen ville dermed ikke kunne 
oppfylle sitt formål.100  
 
DIOR-dommen er derfor viktig for parallellimportører fordi EU-domstolen fastslo deres rett 
til å bruke varemerket i markedsføring av parallellimporterte varer. Dette var liberalt 
sammenlignet med tidligere nordisk praksis, som var restriktiv med hensyn til 
parallellimportørens markedsføring.101 Adgangen til å bruke varemerket i markedsføring av 
varene er likevel ikke ubegrenset, da varemerkeinnehaveren fortsatt kan motsette seg 
markedsføringen dersom det foreligger ”rimelig grunn”. 
 
I den forbindelse fastslo EU-domstolen at krenkelse av omdømmet til et varemerke i 
prinsippet kan utgjøre "skellig grund" for varemerkeinnehaveren til å forby markedsføring av 
varene.102 Dette illustrerer at ”varene” i varemerkedirektivet artikkel 7 ikke bare omfatter 
varenes fysiske egenskaper, men også varenes goodwill.103  
 
Domstolen bemerket at når forhandlere bruker varemerker i markedsføring av 
parallellimporterte varer, må det derfor foretas en interesseavveining. Varemerkeinnehaveren 

                                                
99  Avsn. 38. 
100  Avsn. 37. 
101  NIR 1987 s. 233 (LEVI´s), NIR 1989 s. 377 (POCO LOCO), Lassen (1997) s. 423 og Rognstad (2000) s. 

325. 
102  Avsn. 43. 
103  Schovsbo (1998) s. 18. 
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har en legitim interesse i å bli beskyttet mot forhandlere som benytter varemerket i 
markedsføring på en måte som skader varemerkets omdømme. Dette må avveies mot 
forhandlerens interesse i å videreselge varene på en måte som er vanlig i bransjen.104  
 
Avgjørelsen viser dermed hvordan parallellimportørens adgang til å markedsføre 
parallellimporterte varer beror på en interesseavveining som kan slå ulikt ut avhengig av de 
konkrete omstendighetene i saken. 
 
Videre understreket domstolen at forhandlere har en plikt til å handle lojalt overfor 
varemerkeinnehaverens interesser når varene som selges er prestisjefylte luksusvarer. Denne 
lojalitetsplikten innebærer at forhandleren må søke å unngå at reklamen påvirker varemerkets 
verdi ved å skade varenes stil, prestisjefylte image og "luksuriøse udstråling".105 Uttalelsen 
viser at EU-domstolen i større grad enn i tidligere praksis verner om varemerkets 
reklamefunksjon.106  
 
Domstolens utsagn kan tolkes som at parallellimportører generelt har en plikt til å opptre 
lojalt overfor varemerkeinnehavere, men at ansvaret overfor varemerkeinnehaverens 
interesser er større ved markedsføring av luksusvarer. Dette har sammenheng med at 
bestemmelsen bygger på en interesseavveining. Dersom en parallellimportør opptrer illojalt 
overfor en varemerkeinnehaver, herunder innehavere av mindre luksuriøse varemerker, kan 
antakelig ikke varemerkeinnehaverens interesser i tilstrekkelig grad anses ivaretatt. Likevel 
skal det nok mer til før en parallellimportørs handlinger anses som illojale ved bruk av 
"vanlige" varemerker. 
 
En slik lojalitetsplikt tilsier at det er en lavere terskel før innehavere av varemerker påført 
luksusvarer kan motsette seg markedsføringen til en parallellimportør. For eksempel vil 
motehuset Chanel lettere kunne forby en parallellimportørs markedsføring av CHANEL-klær, 
enn innehaveren av varemerket ZARA kan forby tilsvarende salg av ZARA-klær. 
 
EU-domstolen utdypet ikke bakgrunnen for sondringen mellom alminnelige varer og 
luksusvarer, og definerte ikke hva som anses som "luksusvare". Skillet kan tenkes å ha 
sammenheng med investeringene gjort av innehavere av luksusvaremerker, og betydningen av 
en lojal kundekrets. Ofte har innehavere av luksuriøse varemerker investert mer i å bygge opp 
og opprettholde varemerkets omdømme for å tiltrekke seg en kundekrets og sikre deres 
lojalitet. Varemerkets investeringsfunksjon kan dermed tilsi at luksuriøse varemerker er særlig 
beskyttelsesverdige. Antakelig er det også viktigere for varemerkeinnehavere å opprettholde 
                                                
104  Avsn. 44. 
105  Avsn. 45. 
106  Schovsbo (1998) s. 19. 
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en lojal kundekrets når det er tale om luksusvarer enn andre varer, da kundekretsen for 
"vanlige" varer normalt er større. Samtidig kan det innvendes at innehavere av også mindre 
luksuriøse varemerker er avhengige av en lojal kundekrets. Videre kan også mindre luksuriøse 
varemerker ha investert betydelig i reklamekampanjer og opparbeidelse av goodwill. 
 
Det utvidede vernet EU-domstolen oppstiller for luksusvarer i konsumpsjonstilfeller kan til en 
viss grad sammenlignes med det utvidede kodakvernet som velkjente varemerker nyter etter 
varemerkeloven § 4 annet ledd. 107  Bestemmelsen er blant annet begrunnet i 
varemerkeinnehaverens investeringer og at bruken av slike varemerker lettere utgjør en 
urimelig utnyttelse av renommé og goodwill. I tillegg kommer at allmenheten har et behov for 
ikke å bli villedet om varenes kvalitet og at varemerkets blikkfangereffekt svekkes når det 
brukes av flere. 108  Dette medfører at varemerket ikke i like stor grad skiller seg ut. 
Kodakvernet kan dermed antas å bygge på tilsvarende hensyn som det utvidede vernet for 
luksusvaremerker.  
 
Mange varemerker påført luksusvarer er så velkjente at de også vil nyte kodakvern. EU-
domstolens oppstilling av lojalitetsplikt overfor innehavere av luksusvaremerker kan derfor 
tolkes som et ønske om å gi velkjente varemerker et utvidet vern også ved vurderingen av 
konsumpsjonsbestemmelsen. Kodakvernet gir imidlertid varemerkeinnehaveren en bedre 
beskyttelse enn hva det utvidede vernet for varemerker påført luksusvarer etter 
konsumpsjonsbestemmelsen gjør. Dette skyldes at det kan foreligge urimelig utnyttelse av det 
velkjente varemerkets særpreg eller anseelse uten at dette nødvendigvis skader det velkjente 
varemerket.109 Selv om mange varemerker påført luksusvarer også nyter kodakvern, er det 
derfor viktig å skille vurderingene fra hverandre.110 
 
EU-domstolen la videre til grunn at hvis parallellimportøren ”sædvanligvis” markedsfører 
tilsvarende varer som ikke nødvendigvis er av samme kvalitet, ved bruk av 
markedsføringsmetoder som er vanlig i bransjen, kan varemerkeinnehaveren ikke forby 
markedsføringen utelukkende fordi varemerkeinnehaveren selv benytter andre 
markedsføringsmetoder. 111  Domstolen presiserte imidlertid ikke hva som forstås som 
”sædvanligvis”, slik at også dette blir gjenstand for en konkret vurdering.  
 

                                                
107  Se punkt 2.1.1 for en nærmere redegjørelse for kodakvernet. 
108  Lassen (2011) s. 365. 
109  Se også Bøggild (2015) s. 406. 
110  Se også punkt 3.3.4.  
111  Avsn. 46. 
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Det er stilt spørsmål i juridisk teori om denne rettssetningen skal tolkes antitetisk.112 Det ville 
innebære at forhandlere som ikke vanligvis markedsfører tilsvarende varer blir avskåret fra å 
anvende varemerket i reklamesammenheng. Bruk av varemerker er ofte sentralt i 
parallellimportørers markedsføring. En slik tolkning vil derfor medføre at disse 
parallellimportørene mister reell markedsadgang. Hensynet til fritt varebytte taler derfor mot 
en slik tolkning. Denne oppfatningen synes å gjelde også i juridisk teori.113 
 
Samtidig kan EU-domstolens uttalelser forstås som at slik markedsføring normalt ikke vil 
skade varemerkets omdømme. Videre kan avgjørelsen tas til inntekt for at bruken av 
varemerket i markedsføring er mindre beskyttelsesverdig dersom annonseringen skiller seg 
fra det som er vanlig i bransjen.  
 
EU-domstolen fastslo likevel at også for vanlige markedsføringsmetoder i bransjen, må det 
gjøres unntak dersom markedsføringen alvorlig skader varemerkets omdømme.114 
 
Dette innebærer at hvis en parallellimportør bruker et varemerke i sin markedsføring på en 
måte som er vanlig i bransjen, kan varemerkeinnehaveren først forby bruk av varemerket 
dersom bruken medfører alvorlig skade på varemerkets omdømme. En forhandler som selger 
ulike parallellimporterte klær kan dermed for eksempel markedsføre CHANEL-klær ved bruk 
av en alminnelig markedsføringsmåte i bransjen, med mindre markedsføringen alvorlig skader 
CHANELs omdømme.  
 
EU-domstolen presiserte imidlertid ikke hva som nærmere ble ment med alvorlig skade på 
varemerkets omdømme. Likevel ble det bemerket at slik alvorlig skade kunne oppstå ved å 
innta et varemerke i en brosjyre i omstendigheter som risikerer å alvorlig skade varemerkets 
image.115 Dette innebærer at varemerkets plassering i brosjyren er sentral. Utforming av slike 
annonser drøftes nærmere under punkt 4.1.1. 
 
Avgjørelsen viser altså at varemerkeinnehaver ikke bare har rett til å bringe varer i omsetning 
første gang, men også rett til å forby varemerkebruk som innebærer en urimelig utnyttelse av, 
eller kan føre til skade på, varemerkets omdømme og renommé.116  
 
 

                                                
112  Schovsbo (1998) s. 21 og Lorentzen (2008) s. 233. 
113  Lorentzen (2008) s. 233. 
114  Avsn. 46. 
115  Avsn. 47. 
116  Lassen (2011) s. 469. 
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3.3.2 Sak C-63/97 BMW  
 
EU-domstolens prejudisielle avgjørelse i BMW-saken gjaldt spørsmålet om et bilverksted i 
Nederland på ulike måter kunne benytte varemerket til det tyske selskapet BMW i sin 
reklame. Forhandleren drev blant annet med salg av brukte BMW-biler, og hadde markedsført 
seg med begreper tilsvarende "spesialist på BMW" og ”spesialisert på BMW”. Forhandleren 
var ikke selv parallellimportør, men bruken av varemerket gjaldt biler hvor varemerkeretten 
var konsumert. EU-domstolen vurderte derfor om varemerkeinnehaveren hadde ”skellig 
grund” til å motsette seg markedsføringen etter varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2, og 
avgjørelsen er dermed relevant også for parallellimportsituasjoner.117 
 
Med henvisning til DIOR-dommen fastslo EU-domstolen at forhandleren kunne betegne seg 
som "spesialist på BMW" så lenge reklamen ikke utgjorde en "skellig grund" for 
varemerkeinnehaveren til å motsette seg bruken av varemerket.118  
 
I den forbindelse presiserte domstolen at det kunne foreligge slik "skellig grund" dersom 
varemerket ble brukt i forhandlerens reklame på en måte som kunne gi inntrykk av en 
”erhværvsmessig forbindelse" – altså en kommersiell forbindelse - mellom forhandleren og 
varemerkeinnehaveren. Særlig gjaldt dette hvor det gis inntrykk av at forhandleren er knyttet 
til varemerkeinnehaverens distribusjonsnettverk, eller at det er en særlig forbindelse mellom 
de to virksomhetene.119 Dette ble begrunnet med at en slik reklame ikke ville være nødvendig 
for å ivareta formålet med konsumpsjonsregelen i varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 1. 
Reklamen ville heller ikke lojalt ivareta varemerkeinnehaverens legitime interesser, og ville 
kunne skade varemerkets verdi ved å utilbørlig utnytte varemerkets særpreg eller renommé. I 
tillegg ville det stride mot varemerkets særlige formål om å beskytte varemerkeinnehaveren 
mot konkurrenters misbruk av varemerkets status og omdømme.120  
 
Dersom det derimot ikke var noen risiko for at omsetningskretsen ville oppfatte 
virksomhetene som å ha en kommersiell forbindelse, presiserte EU-domstolen at vilkåret om 
”skellig grund” ikke ville få anvendelse utelukkende fordi forhandlerens virksomhet fikk en 
”aura af kvalitet” ved bruk av varemerket. Dette gjaldt så lenge forhandlerens opptreden for 
øvrig var korrekt og lojal.121  
 

                                                
117  Se også Rognstad (2000) s. 329. 
118  Avsn. 50. 
119  Avsn. 51. 
120  Avsn. 52. 
121  Avsn. 53. 
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EU-domstolen foretok altså en avveining av hensynet til varemerkeinnehaveren og 
forhandleren. Avgjørelsen viser at den alminnelige nytten forhandlere drar av bruk av et 
varemerke ikke er tilstrekkelig til å gi varemerkeinnehaveren "skellig grund" til å motsette seg 
markedsføringen. Det tillates dermed en viss "free-riding". EU-domstolens vektlegging av at 
reklamen måtte være nødvendig for å sikre forhandlerens reelle adgang til å omsette de 
parallellimporterte varene viser betydningen av prinsippet om fritt varebytte innenfor EØS, 
likevel slik at forhandleren ikke kan gå lenger enn det som kreves for å sikres markedsadgang.  
 
Nødvendighetsvurderingen kan ses i sammenheng med kravet til forhandlerens lojale 
opptreden. Bruk av et varemerke som går lenger enn nødvendig kan ikke anses å lojalt ivareta 
varemerkeinnehaverens interesser. Videre viser avgjørelsen at det ikke i seg selv er forbudt å 
bruke betegnelser som "spesialist på", med mindre betegnelsen brukes på en måte som gir 
inntrykk av en kommersiell forbindelse. Vurderingen illustrerer dermed hvordan EU-
domstolen avveier de kryssende hensyn.  
 
3.3.3 Rt. 2004 s. 904 Paranova  
 
Avgjørelsen inntatt i Rt. 2004 s. 904 (Paranova) gjaldt spørsmål om en parallellimportørs 
adgang til ompakking av legemidler. Under saksforberedelsen ble det innhentet rådgivende 
uttalelse fra EFTA-domstolen om tolkningen av varemerkedirektivet artikkel 7.  
 
EFTA-domstolen påpekte i sin uttalelse at varemerkedirektivet må tolkes i lys av de 
grunnleggende reglene om fritt varebytte. Domstolen fremhevet at kodifiseringen av 
konsumpsjonsprinsippet er ment å forene hensynet til fritt varebytte med beskyttelse av 
varemerkerettigheter. EFTA-domstolen bemerket at varemerkerettighetene må anses som et 
vesentlig element i EØS-avtalens ordning om fri konkurranse. Domstolen understreket videre 
at også fritt varebytte er et grunnleggende prinsipp innen denne ordningen, og tildeler 
parallellimportøren rettigheter karakterisert av EU-domstolen som "en vis beføjelse".122 
 
Høyesterett fastslo at varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2 forutsatte en 
interesseavveining i tråd med EFTA-domstolens uttalelser.123 Førstvoterende avveide derfor 
hensynet til parallellimportøren mot hensynet til varemerkeinnehaveren. I den konkrete 
vurderingen av ompakkingsspørsmålet viste Høyesterett til både DIOR-dommen og BMW-
dommen. Avgjørelsen illustrerer dermed hvordan Høyesterett følger opp interesseavveiningen 
oppstilt gjennom EU-domstolens praksis. 
 

                                                
122  Avsn. 65. 
123  Avsn. 71. 
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3.3.4 Rt. 2004 s. 1474 volvoimport.no 
 
Avgjørelsen inntatt i Rt. 2004 s. 1474 gjaldt en parallellimportørs bruk av varemerket "volvo" 
i markedsføringen av sin virksomhet.124 Importøren benyttet betegnelsen "volvoimport" som 
adresse til nettsted (domenenavn), som sidetittel på hjemmesiden, som en del av overskriften 
på hjemmesiden og i e-postadressen. Volvos logo og design var derimot ikke benyttet, og det 
fremgikk uttrykkelig av hjemmesiden at forhandleren var en uavhengig importør. 
 
Høyesterett fastslo at selv om varemerkeloven ikke har noen særregler om domenenavn, 
kommer lovens generelle regler til anvendelse også på domenenavn.125 På den bakgrunn fant 
førstvoterende at bruken av "volvoimport" i utgangspunktet innebar en varemerkekrenkelse 
etter varemerkeloven § 4, jf. § 6, men at det måtte vurderes hvorvidt bruken av varemerket 
likevel kunne være lovlig etter konsumpsjonsprinsippet. 126 Førstvoterende viste til Paranova-
dommen, i tillegg til Dior-dommen og BMW-dommen.127  
 
Høyesterett understreket at på bakgrunn av rettspraksisen måtte det foretas en bred 
interesseavveining mellom varemerkeinnehaverens interesse og forhandlerens interesse i å 
drive import og salg. Sentrale momenter var om bruken av varemerket ville skape inntrykk av 
tilhørighet eller en sentral forbindelse mellom forhandlerens virksomhet og 
varemerkeinnehaverens konsern. Videre var det av betydning om bruken var nødvendig for å 
oppnå formålet med artikkel 7 om å sikre en effektiv konkurrerende import, og om bruken 
hadde preg av urimelig utnyttelse av varemerket.128  
 
Høyesterett vurderte imidlertid ikke fullt ut hvorvidt bruk av varemerket kunne gi inntrykk av 
en kommersiell forbindelse mellom virksomhetene. I den forbindelse ble det heller ikke 
vurdert hvilken betydning det hadde at importøren uttrykkelig hadde opplyst på nettsiden om 
at det var tale om uavhengig import. Høyesterett bemerket kun at når kjøpere så dette var de 
kommet inn på nettsiden, og da hadde det allerede skjedd en utnyttelse av goodwill.129 Videre 
la Høyesterett vekt på at varemerket nøt kodakvern.130  
 
Rognstad kritiserer Høyesteretts begrunnelse. En del av kritikken rettes mot Høyesteretts 
ufullstendige vurdering av om bruken av domenenavnet ga inntrykk av en kommersiell 

                                                
124  Se punkt 4.2.2 for avgjørelsens problemstilling om bruk av varemerket i domenenavn, og avgjørelsens utfall. 
125  Avsn. 32. 
126  Avsn. 32-36. 
127  Avsn. 37-42. 
128  Avsn. 43. 
129  Avsn. 46. 
130  Avsn. 49. 
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forbindelse mellom virksomhetene.131 Videre påpeker Rognstad at spørsmålet om utnyttelse 
av goodwill er et separat spørsmål, som ikke burde vært vurdert i forbindelse med spørsmålet 
om kommersiell forbindelse. Derimot burde det vært vurdert om importørens ”disclaimer” 
kunne motvirket faren for å gi inntrykk av kommersiell forbindelse med 
varemerkeinnehaveren. Rognstad gir uttrykk for at disclaimeren i denne saken ikke var 
tilstrekkelig til å snu inntrykket av kommersiell forbindelse, men at dette likevel burde vært 
drøftet av Høyesterett.  
 
Kritikken har gode grunner for seg. I lys av EU-domstolens praksis burde Høyesterett vurdert 
fullt ut om bruken av varemerket i domenenavnet kunne gi inntrykk av en kommersiell 
forbindelse. I den sammenheng burde betydningen av forhandlerens disclaimer vært drøftet, 
og hvorvidt denne kunne forhindret et inntrykk av kommersiell forbindelse. 
 
Videre kritiserer Rognstad hvordan Høyesterett vektla at bruken utgjorde en urimelig 
utnyttelse av goodwill, herunder at varemerket nøt kodakvern.132 Rognstad tar til orde for at 
kodakvernet var unødvendig i inngrepsvurderingen og ikke skulle vært en del av drøftelsen. 
Videre stiller han spørsmål ved om det er rom for å vektlegge parallellimportørens utnyttelse 
av varemerkets goodwill i vurderingen av om varemerkeinnehaver har "rimelig grunn". Dette 
har sammenheng med at parallellimport forutsetter en viss utnyttelse av varemerkeinnehavers 
goodwill, og EU-domstolen har flere ganger understreket at dette ikke berører varemerkets 
funksjon som opprinnelsesangivelse. Han påpeker at det derfor er svakt grunnlag i EU-
domstolens praksis for å hevde at parallellimportørens spillerom er avhengig av hvor 
velrenommerte de parallellimporterte varene er.133  
 
Også denne kritikken fremstår som formålstjenlig, all den tid EU-domstolen ikke har vektlagt 
varemerkers kodakvern i vurderingen av konsumpsjonsunntaket. At Høyesterett gjør dette 
uten å drøfte bakgrunnen for hvorfor, fremstår derfor som noe vilkårlig. Det kan tenkes at 
Høyesterett har ment å gi et tilsvarende vern som EU-domstolen oppstilte i DIOR-dommen 
for innehavere av varemerker påført luksusvarer. Ofte vil varemerker for luksusvarer nyte 
kodakvern fordi de er velkjente. Likevel burde det vært nærmere presisert dersom det var en 
slik parallell Høyesterett ønsket å trekke. Høyesterett burde derfor heller fullført vurderingen 
av om det forelå en kommersiell forbindelse, uten å trekke inn utnyttelsen av varemerkets 
goodwill og kodakvernet. Videre forutsetter parallellimportordningen en viss ”free-riding”.134 
Avgjørelsen viser likevel at Høyesterett ønsket å legge seg på samme linje som EU-
domstolen.  
                                                
131  Rognstad (2006) s. 42. 
132  Rognstad (2006) s. 42-43.  
133  Rognstad (2006) s. 44. 
134  Sak C-63/97 avsn. 53. 
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I det følgende gis en oppsummering av de sentrale retningslinjene for vurderingen av om 
varemerkeinnehaver har "rimelig grunn" til å forby parallellimportørens bruk av varemerket. 
  
3.4 Oppsummering av de sentrale retningslinjene for vilkåret "rimelig 

grunn" 
 
Varemerkeloven § 6 annet ledd bygger på en avveining mellom varemerkeinnehaverens 
interesser og hensynet til fritt varebytte for å skape et felles marked innenfor EØS. For å sikre 
fritt varebytte er det sentralt at varer som importeres fra andre EØS-land, har reell 
markedstilgang. Dermed muliggjøres parallellimport. Likevel må det fortsatt tas hensyn til 
varemerkets renommé, rimeligheten av parallellimportørens utnyttelse av 
varemerkeinnehavers goodwill og faren for villedning av forbrukere.135 Interesseavveiningen 
må foretas konkret i hver sak og kan slå ulikt ut avhengig av omstendighetene i saken.  
 
Varemerkeinnehaveren kan etter varemerkeloven § 6 annet ledd motsette seg bruk av 
varemerket etter at varens tilstand er endret eller forringet. Videre viser rettspraksis at 
varemerkeinnehaveren kan forby omsetning eller markedsføring av varer på bakgrunn av 
bruken av varemerket i markedsføring. Denne rettspraksisen innebærer en viss liberalisering 
sammenlignet med tidligere norsk praksis. Som følge av EØS-avtalens vedtakelse tas det i 
dag større hensyn til parallellimportørens interesser. Rettspraksis viser at det særlig er to 
omstendigheter som kan gi varemerkeinnehaveren "rimelig grunn" til å motsette seg 
omsetningen eller markedsføringen som følge av bruk av varemerket i markedsføring; (i) 
tilfeller hvor varemerkebruken er egnet til å skade varemerkets omdømme, og (ii) tilfeller 
hvor varemerkebruken gir inntrykk av en kommersiell forbindelse mellom virksomhetene. 
 
Bruk av et varemerke ved markedsføring eller omsetning av parallellimporterte varer kan 
tenkes å innebære både en alvorlig skade på varemerkets omdømme og gi inntrykk av en 
kommersiell forbindelse. Likevel synes dette etter EU-domstolens praksis å være to separate 
vurderinger. 
 
Parallellimportøren kan dermed som utgangspunkt bruke varemerket for å markedsføre 
varene sine i samsvar med de former for markedsføring som er vanlig i bransjen, med mindre 
varemerkebruken alvorlig skader varemerkets omdømme.136 Parallellimportører har imidlertid 
en ytterligere lojalitetsplikt overfor varemerkeinnehaverens interesser ved bruk av et 
varemerke påført luksusvarer. Disse utgangspunktene følger av DIOR-dommen. 

                                                
135  Rognstad (2000) s. 326. 
136  Se også Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 45. 
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Videre er det særlig to omstendigheter som kan gi inntrykk av en kommersiell forbindelse 
mellom forhandleren og varemerkeinnehaveren; (i) dersom det gis inntrykk av at forhandleren 
tilhører varemerkeinnehaverens organisasjon, eller (ii) dersom det gis inntrykk av at det er en 
nær tilknytning mellom de to virksomhetene. Parallellimportøren må heller ikke gå lenger i 
utnyttelsen av varemerket enn det som er nødvendig for å sikres en reell markedsadgang. 
Disse utgangspunktene følger av BMW-dommen. 
 
Paranova og volvoimport.no-dommene kan tas til inntekt for at Høyesterett ønsker å følge 
disse retningslinjene.  
 
Dermed oppstår spørsmålet om hvilke nærmere markedsføringstiltak og endringer i varen som 
varemerkeinnehaveren typisk kan forby parallellimportøren å gjennomføre. Dette vil det 
gjøres nærmere rede for i kapittel 4 og 5.  
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4 Varemerkeinnehaverens adgang til å motsette seg bruk av 
varemerket i markedsføring  

 
4.1 Markedsføring egnet til å skade varemerkets omdømme eller renommé  
 
4.1.1 Utforming av annonse og presentasjon av varene 
 
Et varemerkes omdømme eller renommé kan tenkes å skades på ulike måter, for eksempel 
som følge av utformingen av en annonse eller en vares presentasjon. Problemstillingen som 
oppstår er dermed når parallellimportørens bruk av varemerket i slike markedsføringstiltak, 
gir varemerkeinnehaveren ”rimelig grunn” til å forby varemerkebruken.  
 
I DIOR-dommen fastslo EU-domstolen at utformingen av en annonse etter omstendighetene 
kunne gi varemerkeinnehaveren "skellig grund" til å motsette seg bruk av varemerket i 
markedsføringen. EU-domstolen bemerket at parallellimportører som utgangspunkt kan 
benytte varemerker i markedsføring på en måte som er vanlig i bransjen, med mindre 
markedsføringen alvorlig skader varemerkets omdømme.137 Alvorlig skade kunne oppstå 
dersom varemerket ble brukt i en brosjyre på en måte som risikerer å alvorlig forringe 
varemerkets image.138 Dette ble bemerket i tilknytning til en salgsbrosjyre hvor DIOR-
parfymer var avbildet sammen med billigere produkter. 
 
Salgsbrosjyrer hvor luksuriøse varer avbildes sammen med andre "vanlige" varer, er dermed 
et eksempel på markedsføring som varemerkeinnehaveren etter omstendighetene kan forby. 
DIOR-dommen viser derfor at det skal mindre til før varemerkeinnehaveren kan motsette seg 
bruk av varemerket i markedsføring hvis varemerket benyttes ved siden mindre luksuriøse 
varer. Imidlertid må det foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle. Dansk juridisk teori 
illustrerer nyansene i vurderingen.139 Her tas det til orde for at varemerkeinnehaveren kan 
motsette seg bruk av varemerket i en reklamebrosjyre hvor luksusvarer av varemerker som 
CALVIN KLEIN avbildes sammen med et varehus' ukentlige tilbud på kjøttpålegg. Derimot 
er tilfellet mer usikkert dersom kjøttpålegget er avbildet først på den neste siden i 
reklamebrosjyren. 
 
Hva som er vanlig form for reklame avhenger av den aktuelle bransjen. I enkelte bransjer er 
reklamefilmer på TV vanlig, mens det i andre bransjer er mer utbredt å benytte reklame i form 
av annonser på blogger eller på store reklametavler.  

                                                
137  Se punkt 3.3.1. 
138  Avsn. 47. 
139  Schovsbo (1998) s. 20. 
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Eksempelvis pleier som regel ikke innehavere av varemerker påført luksusklesplagg å 
markedsføre varene i annonser på blogger. Denne type annonsering er imidlertid utbredt blant 
billigere klesmerker i bransjen. Hvorvidt innehaver av varemerket LOUIS VUITTON for 
eksempel kunne forbudt markedsføring av parallellimporterte vesker påført varemerket på en 
norsk blogg, ville dermed måtte vurderes konkret. Utfallet ville bero på om 
parallellimportøren markedsfører tilsvarende varer på samme måte og om dette er en 
markedsføringsmåte som er vanlig i bransjen. Videre ville det måtte vurderes om opptredenen 
er å anse som lojal eller om den skader varemerkets verdi. Den konkrete vurderingen ville 
måtte foretas ut ifra den aktuelle bloggen og utformingen av annonsen. Det avgjørende ville 
vært hvorvidt markedsføringen alvorlig skader varemerkets omdømme.  
 
Rognstad fremholder at det skal "rimeligvis en del til" før parallellimportørens bruk innebærer 
alvorlig skade på varemerkets renommé.140 Borgarting lagmannsretts dom LB-2014-5832 om 
PARAJUMPERS-jakker kan illustrere denne høye terskelen. Avgjørelsen gjaldt luksusjakker 
som ble solgt i Coop OBS!-butikker sammen med andre billigere varer. I saken hadde 
varemerkeinnehaveren imidlertid ikke anført at jakkene måtte forbys solgt fordi slik 
omsetning kunne skade varemerkets omdømme. Dette må antas å være fordi 
varemerkeinnehaveren anså det som lite sannsynlig at en slik anførsel ville føre frem.  
 
Som eksempel på bruk av varemerket som kan innebære alvorlig skade på varemerkets 
renommé, trekker Rognstad frem tilfeller der parallellimportøren opererer med sjuskete og lite 
forseggjort reklame, eller foretar koblinger som varemerkeinnehaveren ikke kan stå inne 
for.141 Videre fremheves annonsering sammen med andre varer som et særlig problem knyttet 
til utforming av reklame. 
 
Eksempler på koblinger som varemerkeinnehaver ikke kan stå inne for, kan tenkes å være 
hvor parallellimportørens varesalg knyttes til et politisk budskap eller verdier som 
varemerkeinnehaveren ikke ønsker å støtte. Salg av parallellimporterte varer i tilknytning til 
salg av varer som våpen er et eksempel. Videre kan veganske produkter solgt ved siden av 
pelskåper på en slik måte at produktene assosieres med pelsindustrien, etter omstendighetene 
tenkes å skade det veganske varemerkets omdømme.  
 
EU-domstolens prejudisielle avgjørelse i Portakabin-saken gjaldt også spørsmål om salg av 
ulike varer sammen.142 Der var det blant annet anført at forhandlerens salg av brukte 
Portakabin-byggemoduler ville skade varemerkets renommé fordi byggemodulene ble solgt 
                                                
140  Rognstad (2000) s. 331. 
141  Rognstad (2000) s. 331. 
142  Sak C-558/08. 
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sammen med andre brukte varer. EU-domstolen fastslo imidlertid at dette ikke kunne gi 
varemerkeinnehaveren grunnlag for å forby markedsføringen.143 Unntak måtte likevel gjøres 
dersom videresalget av de øvrige varene, hensett til mengden, presentasjonen eller varenes 
dårlig kvalitet, risikerte å alvorlig forringe varemerkets image.  
 
Avgjørelsen kan tas til inntekt for at det er en høyere terskel før varemerkeinnehaveren har 
"rimelig grunn" til å forby omsetningen av brukte varer sammenlignet med nye varer. Dette 
har sammenheng med at omsetningskretsen normalt forventer mindre av presentasjonen og 
markedsføringen av slike varer. Dermed skal det også mer til før varemerkets omdømme tar 
skade av parallellimportørers markedsføring.  
 
Også Oslo byretts dom av 14. mai 1999144 illustrerer et tilfelle med salg av parallellimporterte 
luksusvarer sammen med andre "vanlige" varer. Saken gjaldt varehuset Smart Clubs utstilling 
av varemerkeinnehaveren L'Oréals eksklusive produkter og bruk av produktene i varehusets 
reklamebrosjyrer. Byretten fastslo at verken brosjyrene eller salget fra varehuset var egnet til 
å skade varemerket. I den sammenheng ble det vektlagt at de andre produktene avbildet i 
brosjyren og solgt sammen med varene, jevnt over var av god kvalitet.  
 
Byrettens vektlegging av varenes kvalitet kritiseres i juridisk teori.145 Her tas det til orde for at 
varer av tilsvarende image snarere enn tilsvarende kvalitet bør tillegges vekt i vurderingen. 
Dette skyldes at det ofte tilbys en rekke varer av samme kvalitet, slik at varenes image får 
større betydning for omsetningskretsens valg. En slik vurdering er likevel bevismessig 
vanskeligere. Synspunktet kan ha gode grunner for seg, da omsetningskretsen i valg mellom 
ulike varer, ofte velger varen med det mest attraktive omdømmet. Dette kan også være i 
tilfeller hvor det er allment kjent at det velrenommerte varemerket likevel har dårligere 
kvalitet. 
 
Et annet tilfelle hvor parallellimportørens bruk av varemerket kan skade varemerkets 
omdømme, er hvor de parallellimporterte varene skiller seg vesentlig fra tilsvarende varer 
som varemerkeinnehaveren selv omsetter i landet, for eksempel fordi de ikke er tilpasset 
værforholdene i landet. Lassen tar til orde for at varemerkeinnehaveren normalt kan forby 
omsetning av slike varer påført varemerket.146 Dette kan tenkes å ha sin bakgrunn i at slik 
markedsføring kan skade varemerkets omdømme eller renommé. Et eksempel kan være en 
varemerkeinnehaverens salg av tykke parkaser i Norge, og tilsvarende, men tynnere jakker i 
Italia. Hvis jakkene parallellimporteres fra Italia til Norge og selges til en omsetningskrets 
                                                
143  Avsn. 91. 
144  Sak nr. 97/10298 A/25. 
145  Lorentzen (2008) s. 234. 
146  Lassen (2011) s. 473. 
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som tror de kjøper tykke parkaser, men i realiteten anskaffer seg jakker tilpasset et varmt 
klima, kan omsetningskretsen oppfatte varen som ikke å ha den kvalitet varemerket tilsier. 
Dermed kan varesalget tenkes å skade varemerkets renommé. Et annet eksempel kan være 
parallellimporterte biler som ikke er tilpasset nordiske vinterforhold, og av den grunn har 
dårligere vinterisolering eller varmefunksjoner enn bilene som selges i Norge.147 
 
Videre kan andre omstendigheter enn kun selve markedsføringen tenkes å skade varemerkets 
omdømme. Eksempelvis gjør bruk av rabattkuponger og lav prising av luksusvarer at varene 
blir tilgjengelig for en større kundekrets.148 Varemerket kan dermed miste sitt preg av 
eksklusivitet slik at varemerkets omdømme skades. For eksempel ville det trolig skadet 
varemerket MULBERRY dersom parallellimporterte luksusvesker hadde blitt solgt i Norge til 
kun 500 kroner stykket. Tilsvarende kan tenkes å gjelde hvis parallellimporterte luksusvarer 
selges fra en nettside som regelmessig gir ut rabattkuponger med store beløp. I hvert tilfelle 
må det imidlertid foretas en konkret vurdering hvor det avgjørende er om markedsføringen 
alvorlig skader varemerkets omdømme.  
 
Motsatt illustrerer Oslo tingretts dom av 30. desember 2009 et tilfelle hvor parallellimporterte 
NIKE-sko ble solgt til en vesentlig høyere pris enn hos autoriserte forhandlere.149 Tingretten 
drøftet ikke betydningen av prissettingen utover å konstatere at prissettingen ikke hadde 
påført varemerkeinnehaveren Nike noe økonomisk tap. At varer selges til en høyere pris vil 
antakelig ikke skade varemerkets renommé. Videre følger det av BMW-dommen at 
varemerkeinnehaveren ikke kan forby bruk av varemerket kun på bakgrunn av at det i 
alminnelighet skjer en utnyttelse av goodwill.150 Dette skyldes at parallellimportordningen 
forutsetter en viss ”free-riding”, som varemerkeinnehaveren må finne seg i.151 I teorien tas det 
imidlertid til orde for at det etter omstendighetene kan utgjøre ”rimelig grunn” dersom en 
forhandler urimelig utnytter et varemerkes goodwill utover hva som er nødvendig for å 
markedsføre varene.152  
 
Synspunktet har gode grunner for seg, da bruk av varemerket utover den alminnelige ”free-
ridingen” som varemerkeinnehaveren må godta, ikke kan sies å lojalt ivareta 
varemerkeinnehaverens interesser.153 Det kan derfor stilles spørsmål ved rimeligheten av at 
parallellimportører utnytter et varemerkes goodwill utover hva som er nødvendig for å sikres 

                                                
147  Se eksempelvis Skogstad (2013)  
148  Se eksempelvis Ripegutu (2017)  
149  Sak nr. 09-137325TVI-OTIR/02. 
150  Se punkt 3.3.2. 
151  Sak C-63/97 avsn. 53. 
152  Lorentzen (2008) s. 247. 
153  Sak C-63/97 avsn. 52. 
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reell markedsadgang. Det kan argumenteres for at en slik bruk av varemerket ikke i 
tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til varemerkeinnehaveren. Den høye prisingen av Nike-
skoene i Oslo tingretts avgjørelse kan tenkes å innebære en slik urimelig utnyttelse av 
goodwill, fordi høye priser sjelden er nødvendig for å sikre reell markedsadgang. Det kan 
derfor stilles spørsmål ved tingrettens manglende drøftelse av prisen på skoene.  
 
Også konkurranser eller andre salgsfremmende handlinger hvor varemerkebeskyttede varer 
benyttes som premie eller velkomstgave uten varemerkeinnehaverens samtykke, kan etter 
omstendighetene skade varemerkets omdømme.154 I dansk juridisk teori legges det til grunn at 
varemerkeinnehaveren normalt ikke kan forby bruken av varemerket dersom det er et parti 
med "vanlige" varer som gis bort.155 Samtidig tas det til orde for at utfallet kan bli motsatt 
dersom det er tale om luksusvarer. I tråd med rettspraksis må det vurderes om det skjer en 
skade på varemerkets omdømme eller renommé, for eksempel ved at varemerket 
overeksponeres. I tillegg vil en slik bruk av varemerket kunne gi inntrykk av at 
varemerkeinnehaveren har en tilknytning til markedsføringen.156  
  
Eksemplene illustrerer at ulik bruk av varemerket i annonser etter omstendighetene kan skade 
varemerkets omdømme. En annen problemstilling hvor bruk av varemerket i markedsføring 
kan være egnet til å skade varemerkets omdømme, er hvor varemerket brukes ved omsetning 
av varer solgt i strid med en forhandleravtale.” 
 
4.1.2 Markedsføring av varer omsatt i strid med forhandleravtale  
 
Forhandleravtaler inneholder ofte bestemmelser som forbyr salg av varemerkeinnehaverens 
varer utenom det autoriserte forhandlernettet.157 For det tilfellet at forhandlere misligholder 
slike avtalebestemmelser, oppstår problemstillingen om kontraktsbruddet utgjør en "rimelig 
grunn" for varemerkeinnehaveren til å motsette seg fortsatt omsetning av varene. 
 
EU-domstolens prejudisielle avgjørelse i Copad-dommen omhandler problemstillingen.158  
 
Bakgrunnen for saken var at Dior-konsernet hadde inngått lisensavtale med Société 
industrielle lingerie ("SIL") om fremstilling og salg av luksuskorsetter under Diors 
varemerke. Lisensavtaler er avtaler som gir en annen rett til å bruke varemerket i 

                                                
154  Bøggild (2015) s. 406. 
155  Bøggild (2015) s. 406.  
156  Se punkt 4.3 for problemstillingen om markedsføring egnet til å gi inntrykk av en kommersiell forbindelse. 
157  Jf. eksempelvis i Sak C-59/08. 
158  Sak C-59/08. 
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næringsvirksomhet.159 SIL forpliktet seg gjennom avtalen til ikke å selge varer blant annet til 
forretninger som selger rabatterte varer ("outlets"). Avtalebestemmelsen var inntatt for å 
opprettholde varemerkets renommé og prestisje. Likevel solgte SIL varer til et outlet i strid 
med lisensavtalen. Dior anførte at omsetning utenfor distribusjonsnettet ville skade 
varemerkets renommé og derfor innebære "skellig grund" til å motsette seg salget av varene. 
Forhandleren Copad var ikke selv parallellimportør, men EU-domstolens vurdering av 
spørsmålet ut ifra varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2 gjør dommen likevel relevant for 
oppgavens problemstilling.  
 
Et spørsmål for domstolen var om varemerkeinnehaveren hadde "skellig grund" til å forby 
videre omsetning av luksusvarene som følge av lisenshaverens brudd på lisensavtalen. 
Forutsetningen for spørsmålet var at lisenshaverens salg i strid med lisensavtalen ble ansett 
som foretatt med varemerkeinnehaverens samtykke, slik at varemerkeretten var konsumert.160  
 
EU-domstolen fastslo at det måtte foretas en interesseavveining i tråd med tidligere 
rettspraksis. På den ene siden har varemerkeinnehaveren en legitim interesse i å beskyttes mot 
at en forretning som ikke inngår i det selektive distribusjonsnettverket bruker varemerket i 
næringsvirksomhet på en måte som kan skade varemerkets omdømme. På den andre siden har 
forhandleren en legitim interesse i å kunne videreselge varene ved en fremgangsmåte som er 
vanlig i bransjen.161  
 
Det var opp til den nasjonale domstolen å vurdere om tredjemanns omsetning av varene ville 
skade varemerkets renommé.162 EU-domstolen la imidlertid enkelte føringer for vurderingen. 
Det måtte tas hensyn til den aktuelle kundekretsen og "de specifikke vilkår for markedsføring 
af prestigebetonede varer".163 Det ble samtidig ikke utdypet nærmere hva som lå i dette eller 
hvilken betydning momentene ville ha. Uttalelsen kan likevel tenkes å ha sammenheng med 
Generaladvokatens uttalelser i forslaget til avgjørelse i saken.164 Generaladvokaten bemerket 
at salg til outlets ikke nødvendigvis skader varemerkets omdømme.165 Dette skyldtes at det 
ikke kunne utelukkes at outletet selger varene til forhandlere som presenterer varene på en 
måte som ikke skader varemerkets omdømme. Som eksempel ble det fremhevet et tilfelle 
hvor outletet selger varer til eksklusive butikker.166 Det kan stilles spørsmål ved aktualiteten 

                                                
159  Se varemerkeloven § 54 første ledd, varemerkedirektivet artikkel 8 nummer 1.  
160  Avsn. 52. 
161  Avsn. 56. 
162  Avsn. 57. 
163  Avsn. 58. 
164  Generaladvokat Kokotts forslag til avgjørelse i Sak C-59/08. 
165  Generaladvokatens forslag til avgjørelse avsn. 63. 
166  Generaladvokatens forslag til avgjørelse avsn. 64. 
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av et slikt eksempel. Likevel kan uttalelsen tas til inntekt for at vurderingen av om 
varemerkebruken skader varemerkets omdømme må ta utgangspunkt i den konkrete 
omsetningskretsen og de konkrete omstendighetene rundt varenes omsetning. 
 
EU-domstolen fastslo at når en lisenshavers omsetning av prestisjefylte varer anses som 
foretatt med varemerkeinnehaverens samtykke, har varemerkeinnehaveren kun "skellig 
grund" etter varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2 hvor det godtgjøres at videresalg av 
varene skader varemerkets renommé. Dette gjelder selv om salget er skjedd som følge av 
brudd på lisensavtale.167  
 
EU-domstolen fant altså at hensynet til forhandleren og konsumpsjonsregelen måtte veie 
tyngst i interesseavveiningen, med mindre varemerkebruken skadet varemerkets renommé. 
Lisensavtalens bestemmelse som var inntatt for å ivareta varemerkets omdømme, ble derimot 
ikke tillagt selvstendig vekt. En slik avveining synes å ha gode grunner for seg. 
Opprettholdelsen av fritt varebytte er sentralt i EU-retten, og et viktig hensyn bak 
konsumpsjonsregelen. Hvis varemerkeinnehavere kunne påberope seg brudd på 
forhandleravtaler som ”rimelig grunn” til å motsette seg omsetning av parallellimporterte 
varer, kunne varemerkeinnehavere enkelt reservert seg mot en betydelig del av 
parallellimporten. Dette skyldes at mange parallellimporterte varer har sitt opphav i brudd på 
forhandleravtaler. Ordningen ville dermed utgjort et betydelig innhugg i reglene om fritt 
varebytte. Dette må gjelde selv om bestemmelsen i forhandleravtalen er inntatt for å 
opprettholde varemerkets omdømme, da de fleste slike bestemmelser inntas av den grunn. 
Varemerkeinnehavere ville ellers kunnet begrense omsetningen av parallellimporterte varer 
gjennom kontraktsregulering, og derved danne kunstige handelshindringer innenfor EØS.168  
 
Selv om varemerkeinnehaveren ikke kan forby videre salg av varene som følge av 
varemerkeloven § 6 annet ledd, kan imidlertid alminnelige misligholdsbeføyelser gjøres 
gjeldende. Samtidig kan forhandlerne ikke markedsføre varene på en måte som skader 
varemerkets omdømme. Dermed ivaretas hensynet til varemerkeinnehaver.  
 
En forhandlers salg i strid med en forhandleravtale utgjør dermed ikke ”rimelig grunn” for 
varemerkeinnehaveren til å motsette seg videre salg av varene. Varemerkeinnehaveren kan 
likevel etter omstendighetene forby omsetning av parallellimporterte varer fra forretninger 
som selger rabatterte varer. Dette vil imidlertid være som følge av markedsføring egnet til å 
skade varemerkets omdømme, og ikke som følge av brudd på en forhandleravtale. 
 
                                                
167  Avsn. 59. 
168  Se også Generaladvokatens forslag til avgjørelse avsn. 62, hvor det bemerkes at varemerkedirektivet art. 8 

nr. 2, gjennomført i varemerkeloven § 54 annet ledd, i praksis ville bli uten betydning ved motsatt utfall. 
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Copad-dommen er også i tråd med både eldre og senere norsk underrettspraksis og dansk 
juridisk teori.169 Tilsvarende tas det her til orde for at avtalebruddet kun utgjør et brudd på 
avtalen mellom varemerkeinnehaveren og forhandleren, slik at etterfølgende forhandlere ikke 
kan møtes med innsigelse fra varemerkeinnehaveren.  
 
Varemerkets omdømme kan altså skades på ulike måter, med den konsekvens at 
varemerkeinnehaveren kan motsette seg bruk av varemerket i markedsføringen. I det følgende 
behandles et annet tilfelle hvor varemerkeinnehaveren kan forby bruk av varemerket, nemlig 
hvor markedsføringen er egnet til å gi inntrykk av en kommersiell forbindelse mellom 
parallellimportøren og varemerkeinnehaveren. 
 
4.2 Markedsføring egnet til å gi inntrykk av en kommersiell forbindelse  
 
4.2.1 Bruk av varemerke i annonse  
 
EU-domstolen fastslo i BMW-dommen at markedsføring som gir inntrykk av en kommersiell 
forbindelse mellom varemerkeinnehaveren og en uavhengig parallellimportør utgjør "rimelig 
grunn" for varemerkeinnehaveren til å forby omsetningen eller markedsføringen av varene.170 
En parallellimportørs bruk av et varemerke i en annonse kan etter omstendighetene tenkes å gi 
et slikt inntrykk. Dermed oppstår problemstillingen om når varemerkeinnehaver har ”rimelig 
grunn” til å forby bruk av varemerket som følge av at varemerket brukes i en 
parallellimportørs annonse.  
 
I BMW-dommen fant EU-domstolen at en forhandler som solgte brukte BMW-biler og som 
var spesialisert på salg av slike biler, i praksis ikke kunne markedsføre seg uten å ta i bruk 
BMW-varemerket.171 Slik bruk av varemerket var dermed nødvendig for å opplyse om 
varesalget, og bruken medførte derfor heller ikke en utilbørlig utnyttelse av varemerkets 
særpreg eller renommé.  
 
Avgjørelsen viser at annonser som er nødvendig for å sikre parallellimportørens reelle adgang 
til å selge varene på markedet ikke utgjør en utilbørlig utnyttelse av varemerkets særpreg eller 
renommé. Parallellimportøren må imidlertid ikke gå lenger i utnyttelsen av varemerket enn 
dette. 
 

                                                
169  Sak nr. 97/10298 A/25, Sak nr. 09-137325TVI-OTIR/02, Wallberg (2008) s. 147. 
170  Se punkt 3.3.2, Sak C-63/97. 
171  Avsn. 54. 
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Konsumpsjonsprinsippet gir likevel ikke parallellimportører adgang til å benytte varemerker 
som sitt eget forretningskjennetegn, for eksempel på butikkfasader eller lignende.172 Dette 
skyldes at slik bruk av varemerket som hovedregel vil gi inntrykk av en kommersiell 
forbindelse med varemerkeinnehaveren.  
 
Videre kan bruk av varemerkeinnehavers logo være særlig egnet til å gi inntrykk av en 
kommersiell forbindelse. Logoer er figurmerker eller kombinerte merker, som er varemerker 
bestående av både tekst og bilde. Slike varemerker kan enklere tenkes å gi assosiasjoner til 
varemerkeinnehaver enn kun bruk av varemerkeinnehavers ordmerke. Tidligere norsk 
rettspraksis gikk i retning av et absolutt forbud mot bruk av varemerkeinnehavers logo. 
Juridisk teori fremholder imidlertid at avgjørelsene i dag må anses for å gå for langt.173  
 
Sett i lys av EU-domstolens uttalelser i BMW-dommen om at en parallellimportører tillates å 
markedsføre seg som ”spesialist på” et varemerke, har dette mindre restriktive synspunktet 
gode grunner for seg.174 Også bruk av varemerket knyttet til begreper som ”spesialist på” kan 
tenkes å relativt enkelt gi assosiasjoner til varemerkeinnehaver. At slik bruk av varemerket 
likevel ikke ble ansett for å gi inntrykk av en kommersiell forbindelse kan tale for at 
parallellimportørens spillerom til bruk av varemerker i markedsføring i dag er videre. Det kan 
derfor argumenteres for at dette også må gjelde parallellimportørens bruk av logoer. Likevel 
skal det mer til før bruk av logo er nødvendig for å sikre reell markedsadgang, enn bruk av 
begreper som ”spesialist på”. Nødvendighetsargumentet taler for at det særlig er 
varemerkebruk som kreves for å sikre parallellimportøren markedsadgang, som tillates. 
 
Dersom en parallellimportør bruker varemerkeinnehaverens logo i sin markedsføring, vil det 
dermed i tråd med rettspraksis måtte vurderes konkret om varemerkebruken skader 
varemerkets omdømme eller gir inntrykk av en kommersiell forbindelse.  
 
Et eksempel er Oslo tingretts dom av 30. desember 2009. 175  Avgjørelsen gjaldt 
skoforretningen Brand Houses bruk av Nikes varemerke. Brand House solgte blant annet 
parallellimporterte NIKE-sko, og hadde brukt Nikes ”swoosh”-varemerke på en plakat utenfor 
butikken. Etter henvendelse fra Nike erkjente forhandleren at varemerkebruken utgjorde et 
varemerkeinngrep og fjernet plakaten. Bruk av Nikes logo på plakaten var derfor ikke 
omtvistet under hovedforhandlingen.  
 

                                                
172  Wallberg (2015) s. 249. 
173  Manshaus (2015) note 59, jf. NIR 1987 s. 383 (Levi´s) og NIR 1989 s. 377 (Poco Loco).  
174  Se punkt 3.3.2. 
175  Sak nr. 09-137325TVI-OTIR/02. 
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Tingretten presiserte likevel at det fremsto som ”innlysende” at bruk av plakaten forutsatte 
samtykke fra varemerkeinnehaveren. Dette kan tenkes å ha sammenheng med at bruk av 
varemerkeinnehaverens logo på en slik plakat kan gi inntrykk av en kommersiell forbindelse 
mellom virksomhetene. Likevel fremstår tingrettens vurdering som noe bastant, da 
vurderingen også ved bruk av varemerkeinnehavers logo må bero på en nærmere vurdering av 
de konkrete forholdene i saken. Det er ikke uten videre gitt at bruk av varemerkeinnehaverens 
logo må forbys.  
 
Forhandlerens øvrige bruk av varemerkeinnehaverens logo kan illustrere dette. I tillegg til 
plakaten utenfor butikken, benyttet skoforretningen Nikes logo på hyller under sko plassert 
inne i butikken. Nike krevde at Brand House måtte forbys å benytte varemerket i utstillingen.  
 
Tingretten fastslo at bruken av varemerket under skohyllene ikke krenket Nikes 
varemerkerettigheter. I vurderingen la tingretten vekt på at butikken gjorde tilsvarende bruk 
av andre varemerker under andre sko. Videre vektla tingretten at bruken av varemerket måtte 
anses så sterkt forbundet med selve produktet at den måtte anses ”like mye som uttrykk for 
Nikes egen bruk av varemerket som Brand Houses bruk av det”. Tingretten fant at dette ikke 
innebar at Brand House ga inntrykk av at det var en kommersiell forbindelse mellom 
selskapet og Nike, men snarere at Brand House promoterte Nikes egne varemerkerettigheter. 
Med henvisning til DIOR-dommen kom tingretten derfor til at bruken ikke innebar noen 
alvorlig svekkelse av varemerkets omdømme. 
 
Tingrettens vurdering av om varemerkebruken krenket varemerkets omdømme er i tråd med 
DIOR-dommen. Forhandleren markedsførte andre varer på tilsvarende måte og antakelig på 
en måte som er vanlig i bransjen. Dermed må varemerkebruken etter DIOR-dommen alvorlig 
skade varemerkets omdømme før varemerkeinnehaveren kan motsette seg markedsføringen. 
Vurderingen må foretas konkret ut ifra bevisene i saken. Siden skoene ble utstilt sammen med 
andre sko av god kvalitet, og ingen andre omstendigheter talte for at bruken av varemerket 
skadet varemerkets omdømme, fremstår tingrettens konklusjon som på linje med EU-
domstolens praksis.  
 
Tingretten kan imidlertid kritiseres for ikke å ha vurdert tilstrekkelig hvorvidt bruken av 
varemerket var egnet til å gi inntrykk av en kommersiell forbindelse mellom Brand House og 
Nike. At forhandleren anses å promotere varemerkeinnehaverens interesser snarere enn sine 
egne, kan medføre at omsetningskretsen oppfatter virksomheten som nettopp å ha en 
kommersiell forbindelse med varemerkeinnehaveren. Særlig må dette gjelde hvis 
forhandleren benytter tilsvarende markedsføringsmetoder som varemerkeinnehaveren. Det er 
nærliggende å tro at forvekslingsfaren da er større enn hvis omsetningskretsen vet at 
varemerkeinnehaveren selv markedsfører varer på én spesiell måte, slik at forhandlere som 
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markedsfører varer på andre måter må antas å være uavhengige importører. Hvorvidt utfallet i 
saken ville blitt et annet etter en slik vurdering, beror igjen på den konkrete bevisvurderingen.  
 
Borgarting lagmannsretts dom LB-2013-35584 vedrørende verkstedet Techno Classic 
Norway Norsk Bilomsetning AS ("Techno") omhandler også en parallellimportørs bruk av 
varemerker i ulike annonser. 
 
Techno drev import og salv av bruktbiler fra blant annet varemerkene FORD, JAGUAR og 
LAND ROVER. I markedsføringen benyttet forhandleren materiale og tekst som i forskjellige 
former inneholdt bilnavnene JAGUAR og LAND ROVER. Varemerkene ble brukt i 
annonsering, på hjemmesiden, på Gule sider, i domenenavn og på innvendig og utvendig 
skilting av forretningslokalene. Det var enighet om at begge varemerkene nøt kodakvern etter 
varemerkeloven § 4 annet ledd, og at Techno drev lovlig parallellimport slik at 
varemerkeloven § 6 kom til anvendelse. Innehaverne av varemerkene Jaguar og Land Rover 
motsatte seg imidlertid bruken av varemerkene i markedsføringen. 
 
Lagmannsretten tok utgangspunkt i retningslinjene oppstilt av EU-domstolen, og foretok en 
bred interesseavveining mellom varemerkeinnehaverens interesser og importørens interesse i 
å drive import og salg av bruktbiler og bildeler.  
 
Lagmannsretten fant at bruken av varemerkene i markedsføringen utgjorde klare inngrep i 
varemerkeretten. Markedsføringen ga både enkeltvis og samlet inntrykk av at det var en 
kommersiell forbindelse mellom partene. Det oppstod dermed en klar fare for at 
omsetningskretsen ville oppfatte Techno som en autorisert forhandler. Slik bruk av 
varemerkene var ikke vanlig i bransjen, og ikke nødvendig for forhandlerens markedsføring 
av varene. Dette skyldtes at importøren kunne informere om sin virksomhet uten å benytte 
varemerkene som del av sin logo og uten å benytte ordelementene i lignende skrifttype som 
varemerkeregistreringen. Etter lagmannsrettens syn var det tilstrekkelig at Techno på en 
nøytral måte gjorde det kjent at forhandleren drev verksted og solgte bildeler og brukte biler. 
Parallellimportøren fikk dermed forbud mot slik bruk av varemerkene. 
 
Avgjørelsen illustrerer utfallet hvor en parallellimportør går lenger enn hva som er nødvendig 
for å sikre videresalg av varene. At tilsvarende bruk av varemerker ikke er vanlig i bransjen, 
taler for at bruken av varemerket som hovedregel ikke er nødvendig. Etter BMW-dommen 
utgjør slik varemerkebruk en utilbørlig utnyttelse av varemerkets særpreg og renommé. 
 
Videre viser rettspraksis at det har betydning for den konkrete vurderingen hvorvidt varene 
det reklameres for er brukte. I Portakabin-dommen påpekte EU-domstolen at det generelt er 
både i forhandleres og omsetningskretsens interesse at salg av brukte varer ikke begrenses i 
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urimelig omfang. 176 Domstolen presiserte at salg av varemerkebeskyttede bruktvarer er en 
veletablert handelsform som omsetningskretsen er vant til. Forhandlerens bruk av varemerket 
sammen med begrep som ”brukt” ville derfor ikke i seg selv gi inntrykk av en kommersiell 
forbindelse.177 Avgjørelsen tilsier dermed at det skal mer til før omsetningskretsen oppfatter 
en forhandler som å ha en kommersiell forbindelse med varemerkeinnehaveren dersom det er 
brukte varer som omsettes. Følgelig må det også mer til før varemerkeinnehaveren kan 
motsette seg slik bruk av varemerket. 
 
Dette kan tenkes å særlig gjelde for luksusvarer og varer med lang varighet, da brukthandel er 
mer utbredt for slike varer. Eksempelvis selges ofte biler hos uautoriserte bruktbilforhandlere. 
Dermed skal det som hovedregel også mer til før omsetningskretsen oppfatter forhandleren 
som å ha en kommersiell forbindelse med varemerkeinnehaveren utelukkende som følge av 
bruk av begrep som ”brukt” i markedsføringen. 
 
Eksemplene viser at ulik bruk av varemerket i annonser kan gi inntrykk av en kommersiell 
forbindelse mellom virksomhetene. En annen form for varemerkebruk egnet til å gi slikt 
inntrykk, er bruk av varemerker i domenenavn.  
 
4.2.2 Bruk av varemerke i domenenavn  
 
En parallellimportørs bruk av et varemerke som del av et domenenavn, kan etter 
omstendighetene tenkes å gi inntrykk av en kommersiell forbindelse med 
varemerkeinnehaveren. Dermed oppstår problemstillingen om når varemerkeinnehaver har 
”rimelig grunn” til å forby slik bruk av varemerket. Med domenenavn forstås 
internettadressen.  
 
Det følger av varemerkelovens forarbeider at parallellimportøren normalt ikke vil kunne 
bruke varemerket som element i domenenavn. 178  Forarbeidene viser til Høyesteretts 
avgjørelse inntatt i Rt. 2004 s. 1474. Avgjørelsen behandles i det følgende.  
 
Høyesterett behandlet spørsmålet om innehaveren av varemerket VOLVO kunne forby en 
uavhengig parallellimportørs bruk av domenenavnet "volvoimport.no".  
 
Høyesterett fastslo at domenenavnet krenket varemerkeinnehaverens rettigheter, men vurderte 
om bruken av varemerket likevel var lovlig etter konsumpsjonsprinsippet. Ved vurderingen av 
hvorvidt domenenavnet ga inntrykk av en kommersiell forbindelse, var det sentralt om bruken 
                                                
176  Sak C-558/08 avsnitt 83. 
177  Avsn. 84. 
178  Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 45-46. 
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var nødvendig av hensyn til formålet med konsumpsjonsregelen og om bruken hadde preg av 
urimelig utnyttelse av det velkjente varemerket. I tillegg måtte det legges vekt på at det dreide 
seg om et domenenavn. Domenenavn er etter sin karakter eksklusivt og ekskluderende. 
 
Betegnelsen "volvo" ble ansett som den dominerende delen av domenenavnet. Volvos 
forhandlere benyttet motsetningsvis ikke "volvo" som en del av sitt domenenavn. Dette var 
heller ikke vanlig blant forhandlere av andre bilmerker. Importøren var altså den eneste som 
benyttet ”volvo” i sitt domenenavn. Da ”volvo” i tillegg utgjorde den dominerende delen av 
domenenavnet, fant Høyesterett at bruken av varemerket i domenenavnet skapte en sterk 
forventning hos publikum om tilhørighet eller i alle fall en kommersiell forbindelse mellom 
varemerkeinnehaveren og domeneinnehaveren. Dette måtte gjelde selv om det uttrykkelig 
fremgikk av hjemmesiden at importøren var uavhengig, da selve bruken av domenenavnet 
utnyttet varemerkeinnehavers goodwill.179  
 
Førstvoterende fant videre at bruken av varemerket i domenenavnet ikke var nødvendig for å 
fremme importørens interesser som konkurrerende importør. Dette ble også underbygget av at 
bruk av varemerker som domenenavn ikke var vanlig i bransjen. Importøren kunne opplyse 
om sin virksomhet på andre måter, eksempelvis gjennom annonser. I tillegg ville kunder finne 
frem til hjemmesiden gjennom bruk av søkemotorer på internett. Domenenavnet gjorde 
virksomheten så søkbar at den kunne drives uten store markedsføringsutgifter. Heller ikke 
dette fant Høyesterett å nødvendiggjøre bruken av domenenavnet. Videre ble det ikke ansett 
som rimelig at importøren var med som gratispassasjer ved bruk av det velkjente 
varemerket.180 Høyesterett fant derfor basert på det ovenstående at varemerkeinnehaver kunne 
forby bruken av domenenavnet.  
 
Volvoimport.no-dommen viser at adgangen for parallellimportører til å bruke varemerker som 
domenenavn beror på interesseavveiningen oppstilt i EU-domstolens praksis. Bruk av 
domenenavn er imidlertid sjelden nødvendig for at parallellimportøren skal ha en reell 
markedsadgang. Dette skyldes at varene som regel kan markedsføres på andre måter. Videre 
er parallellimportørens opptreden som gratispassasjer lite beskyttelsesverdig. 
Varemerkeinnehaverens interesser vil dermed normalt veie tyngst. Parallellimportører må 
derfor som hovedregel avstå fra å bruke et varemerke som domenenavn. 
 
Rognstad innvender at Høyesterett også kunne vurdert hvorvidt varemerkeinnehaveren kunne 
hatt ”rimelig grunn” til å forby bruk av domenenavnet fordi bruken medførte at 

                                                
179  Se punkt 3.3.4 for kritikk av Høyesteretts argumentasjon. 
180  Se punkt 3.3.4 for kritikk av Høyesteretts argumentasjon.  
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varemerkeinnehaveren ikke selv kunne benytte domenenavnet.181 Varemerkeinnehaveren ble 
dermed forhindret i å utnytte en hensiktsmessig markedsføringsmetode. Forutsetningen for en 
slik vurdering er at bruken av domenenavnet ikke gir inntrykk av en kommersiell forbindelse. 
Vilkåret ville i så tilfelle måtte vurderes på bakgrunn av rimeligheten av at 
varemerkeinnehaveren ikke selv får benyttet sitt varemerke, og ikke som følge av at bruk av 
domenenavnet innebærer en utnyttelse av goodwill. Reelle hensyn tilsier at en slik vurdering 
kan ha gode grunner for seg, da det fremstår som urimelig at varemerkeinnehaver fortrenges 
fra bruk av sitt eget varemerke som domenenavn. Problemstillingen kan tenkes å være aktuell 
ved parallellimportørens ekskluderende varemerkebruk, hvor det likevel ikke gis inntrykk av 
en kommersiell forbindelse. Argumentet synes imidlertid ikke å være vurdert i rettspraksis 
vedrørende unntaket fra konsumpsjonsregelen. 
 
Etterfølgende praksis illustrerer at problemstillingen om parallellimportørens bruk av 
varemerket i domenenavn stadig er aktuell. 
 
Borgarting lagmannsretts dom LB-2013-35584 omhandlet blant annet problemstillingen. Et 
verksted som solgte biler hadde benyttet varemerkene JAGUAR og LANDROVER i 
domenenavnene "jaguarservice.no" og "landroverservice.no". Spørsmålet for lagmannsretten 
var om slik bruk av varemerkene ga varemerkeinnehaver ”rimelig grunn” til å forby bruk av 
domenenavnene. 
 
Lagmannsretten fant at saken hadde klare likhetstrekk med volvoimport.no-saken. I begge 
tilfeller var varemerket brukt som del av domenenavnet, noe retten mente skapte en sterk 
forventning hos kundene om tilhørighet eller i hvert fall en kommersiell forbindelse mellom 
forhandleren og varemerkeinnehaveren. Særlig gjaldt dette hvor bruken av domene måtte ses i 
sammenheng med forhandlerens øvrige bruk av varemerkeinnehaverens varemerker i 
markedsføringen. Lagmannsretten fant at forvekslingsfaren var stor, og at bruken av 
domenenavnene ikke var nødvendig for forhandlerens markedsføring av virksomheten. 
Bruken av domenene utgjorde derfor et inngrep i varemerkerettighetene etter varemerkeloven 
§ § 4 og 6, og forhandleren måtte overføre domenenavnene til varemerkeinnehaveren.  
 
Praksis fra Domeneklagenemda illustrerer også problemstillingen. 182 En avgjørelse fra 2016 
gjaldt domenenavnet segwaytours.no, 183  og omhandlet spørsmålet om innehaveren av 
varemerket SEGWAY kunne forby en virksomhets bruk av domenenavnet fordi varemerket 
var brukt. Klager var eksklusiv importør, distributør og varemerkeforvalter av produktene til 
Segway Inc. i Norge.  
                                                
181  Rognstad (2006) s. 44. 
182  Domeneforskriften § § 4 og 7.  
183  DOK-2016-50. 
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Domeneklagenemda fremhevet med henvisning til varemerkeloven § 6, at en virksomhet som 
benytter kjøretøy fra SEGWAY i forbindelse med guidede turer, må kunne gjøre en viss bruk 
av varemerket i kraft av reglene om konsumpsjon. Uttalelsen må anses som å være i henhold 
til EU-domstolens avgjørelse i BMW-saken.184 Dette skyldes at det ville være vanskelig å 
markedsføre guidede SEGWAY-turer uten å ta i bruk varemerket. Med henvisning til 
volvoimport.no-dommen fastslo likevel nemda at denne retten ikke innebar at varemerket 
kunne registreres som domenenavn. Domenenavnet ble dermed overført til 
varemerkeinnehaveren.  
 
Domeneklagenemndas sak om domenenavnet wicanders.no185 gjaldt også spørsmålet om 
varemerkeinnehaveren kunne forby bruk av domenenavnet som følge av bruk av varemerket. 
Klager hadde rettigheter til varemerket WICANDERS, mens domenenavnet wicanders.no ble 
registrert av en konkurrent. Det var uklart om produktene i saken var brakt i omsetning på en 
slik måte at varemerkeretten var konsumert. Domeneklagenemnda presiserte likevel at 
registrering og bruk av klagers varemerke som domenenavn uansett ikke ville være lovlig 
bruk etter varemerkeloven § 6, med henvisning til volvoimport.no-dommen.  
 
Etter dette kan det på bakgrunn av varemerkelovens forarbeider og rettspraksis legges til 
grunn at parallellimportører som hovedregel ikke kan bruke varemerker i sitt domenenavn. 
Det skyldes at slik markedsføring som regel ikke er nødvendig. Unntak kan likevel tenkes 
dersom markedsføring gjennom domenenavn er parallellimportørens eneste mulighet til å 
markedsføre seg. Det er likevel vanskelig å se for seg praktiske eksempler.  
 
Kapittel 5 vil i det følgende skifte fokus fra parallellimportørens markedsføringstiltak over til 
parallellimportørens bruk av varemerket etter endring av varens tilstand. Problemstillingen 
som oppstår er når varemerkeinnehaveren har ”rimelig grunn” til å motsette seg 
varemerkebruken som følge av ulike endringer i varen.  
  

                                                
184  Sak C-63/97 avsnitt 54. 
185  DOK-2016-26. 



42 
 

5 Varemerkeinnehaverens adgang til å motsette seg bruk av 
varemerket etter endring av varens tilstand  

 
5.1 Endring av varen og varens emballasje 
 
5.1.1 Endring av varen  
 
Parallellimportører kan av ulike grunner tenkes å gjøre endringer i varer, for deretter å selge 
varene under varemerket eller benytte varemerket i markedsføringen. Dermed oppstår 
problemstillingen om når varemerkeinnehaveren har ”rimelig grunn” til å forby bruken av 
varemerket etter endringer i varens tilstand.  
 
Varemerkeinnehaveren har normalt adgang til å forby salg av varer hvor det er gjort inngrep i 
selve varen.186 Dette skyldes varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti. Endres en vare 
påført et varemerke eller registrert som et tredimensjonalt varemerke, slik som vareutstyr, kan 
omsetningskretsen risikere å forveksle varen påført varemerket med en vare av en annen 
opprinnelse. Dermed oppstår det tvil om varens kommersielle opprinnelse, og varemerkets 
opprinnelsesgarantifunksjon skades. Dette kan derfor gi varemerkeinnehaveren "rimelig 
grunn" til å motsette seg omsetning av varene.  
 
Den danske Sø- og Handelsrettens avgjørelse 187  om Flora Danica-porselen illustrerer 
problemstillingen. Avgjørelsen gjaldt en forhandler som hadde kjøpt porselen av innehaveren 
av varemerket Flora Danica. Porselenet var ikke dekorert. Forhandleren dekorerte imidlertid 
porselenet selv, og solgte deretter porselenet under varemerket. Sø- og Handelsretten fastslo 
at forhandleren ikke kunne videreselge varene uten at varemerket ble tildekket eller klart 
opplyste om at dekoreringen ikke stammet fra varemerkeinnehaveren. Avgjørelsen gjaldt ikke 
en parallellimportsituasjon og ble avsagt før kodifiseringen av konsumpsjonsbestemmelsen 
slik den er nedfelt i varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2. Utfallet må likevel antas å bli 
det samme etter reglene om konsumpsjon, da slik dekorering vil innebære en endring av 
varens tilstand.  
 
Lassen trekker frem en parallellimportørs import av vin som eksempel på inngrep i varen.188 
En parallellimportør kan ikke innføre vin på femliters plastkanner, for selv å tappe den på 
flasker for omsetning her i landet under varemerket. Dette skyldes at handlingen ville 

                                                
186  Lassen (2011) s. 474. 
187  U 1979/593 S. 
188  Lassen (2011) s. 474. 
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innebære et inngrep i varen, og dermed medføre bruk av varemerket etter en endring av 
varens tilstand. 
 
Videre illustrerer Portakabin-dommen189 varemerkeinnehaverens adgang til å forby bruk av 
varemerket etter ”de-branding” av varene. ”De-branding” er når en forhandler uten 
varemerkeinnehaverens samtykke fjerner et varemerke eller dekker det til slik at det ikke 
lenger er synlig.190 EU-domstolen fastslo at når en forhandler ”de-brander” varene, og i stedet 
påfører forhandlerens eget navn, kan varemerkeinnehaveren forby forhandlerens bruk av 
varemerket i videre markedsføring av varene. Dette skyldes at en slik endring innebærer et 
inngrep i varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.191  
 
Avgjørelsene viser at opprinnelsesgarantifunksjonen er sentral i vurderingen av 
varemerkeinnehavers adgang til å forby parallellimportørens bruk av varemerket etter 
endringer gjort i varen. Dersom opprinnelsesgarantifunksjonen skades, kan normalt 
varemerkeinnehaveren forby varemerkebruken. 
 
5.1.2 Endring av varens emballasje  
 
Parallellimportøren kan ønske å foreta endringer i varens emballasje. Dermed oppstår 
problemstillingen om når varemerkeinnehaveren kan forby bruk av varemerket etter endringer 
gjort i varenes emballasje.  
 
Rettspraksis viser at det i større grad tillates endringer i en vares emballasje som ikke berører 
selve varens tilstand. I den forbindelse har EU-domstolen oppstilt særskilte retningslinjer og 
vilkår for ompakking av varer, som oppgaven avgrenser mot. Likevel kan også andre 
endringer i varens emballasje etter omstendighetene være endringer som gir 
varemerkeinnehaveren ”rimelig grunn” til å forby varemerkebruken. Dette skyldes 
utgangspunktet om at varemerkeinnehaver råder over bruken av varemerket, og varens 
kvalitet og tilstand.192  
 
Et eksempel er EU-domstolens prejudisielle avgjørelse i eBay-saken.193 Saken gjaldt blant 
annet spørsmålet om en varemerkeinnehaver kunne forby salg av varer fordi varenes 
emballasje var fjernet. Avgjørelsen gjaldt ikke en parallellimportsituasjon, men er likevel 
relevant for oppgavens problemstilling da EU-domstolen tolket innholdet av "skellig grund" i 

                                                
189  Sak C-558/08. 
190  Sak C-558/08 avsn. 86.  
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192  Lassen (2011) s. 474. 
193  Sak C-324/09. 
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varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2. Bakgrunnen for saken var en tvist mellom L'Oréal-
konsernet ("L'Oréal") og blant annet flere av eBays datterselskaper ("eBay") vedrørende salg 
av L'Oréals produkter på internettsiden eBay uten L'Oréals samtykke.  
 
L'Oréal er produsent av parfymer, kosmetikk og hårprodukter som markedsføres og selges 
gjennom et eget distribusjonsnettverk. I den forbindelse innehar konsernet ulike varemerker. 
eBay driver en markedsplass på internett. 
 
Spørsmålet om fjerning av emballasje omfattet to problemstillinger. Den første var om 
varemerkeinnehaveren kunne forby omsetningen fordi fjerningen av emballasje også medførte 
fjerning av lovpålagt informasjon som angivelse av produsent og ingredienser.194 Den andre 
var om varemerkeinnehaveren kunne forby omsetningen som følge av fjerning av emballasjen 
i seg selv fordi dette skadet varemerkets renommé.195  
 
Vedrørende fjerning av lovpålagt informasjon, fant EU-domstolen at det kunne skade 
varemerkets renommé dersom lovpålagte opplysninger manglet.196 Dette hadde sammenheng 
med varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti.197 Mangel på lovpålagt informasjon 
innebar en krenkelse av funksjonen fordi varemerket ikke lenger ville være en garanti for at 
varen var levert av én bestemt virksomhet ansvarlig for varens kvalitet.198  
 
For spørsmålet om fjerning av emballasje mer generelt, fastslo EU-domstolen at det må 
vurderes fra sak til sak hvorvidt fjerning av emballasje for parfymer og kosmetikk skader 
varens og varemerkets renommé. Dette skyldes at parfyme og kosmetikk noen ganger kan ha 
et prestisjefylt og luksuriøst image også uten emballasje, mens det andre ganger kan skade 
varenes image at emballasjen er fjernet.199 Domstolen presiserte at slik skade kan skje når 
emballasjen i like stor eller større grad enn flasken eller beholderen ”bidrager til 
fremkaldelsen af det image” som varemerkeinnehaveren eller dens distributører ønsker at 
varen skal ha.200  
 

                                                
194  Avsn. 76. 
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Dermed kunne varemerkeinnehaveren forby salget av parfymen uten emballasje dersom 
fjerningen av emballasjen ville medføre manglende lovpålagte opplysninger, eller det ble 
påvist at fjerningen av emballasjen ville skade varens og varemerkets renommé.201 
 
Dette innebærer at det er en lavere terskel før varemerkeinnehaveren kan forby omsetning av 
varen uten emballasjen dersom emballasjen bidrar til å skape et visst image. Dette kan anses 
som et utslag av opprinnelsesgarantifunksjonen, da fjerning av emballasje som utgjør en 
viktig del av en vares image kan så tvil hos omsetningskretsen om varens opprinnelse. I 
tillegg kommer at varemerkeinnehaveren ofte har foretatt store investeringer for å skape et 
image gjennom emballasjen. En slik lavere terskel ivaretar dermed varemerkets 
investeringsfunksjon ved at varemerket gir varemerkeinnehaveren mulighet til å opprettholde 
omdømmet som tiltrekker en omsetningskrets og sikrer deres lojalitet.  
 
Et eksempel som kan illustrere hvordan emballasjen kan være en viktig del av en vares image, 
er Jean Paul GAULTIER "CLASSIQUE"-parfymens emballasje. Parfymens emballasje er 
utformet som en blikkboks, i motsetning til kun en alminnelig firkantet emballasje slik som de 
fleste andre parfymer har. Hvorvidt varemerkeinnehaveren kunne motsatt seg salg av denne 
parfymen uten emballasje, måtte blitt gjenstand for en konkret vurdering. Likevel bidrar 
antakelig emballasjen i like stor grad som selve flasken til å fremkalle varemerkets image. 
Dersom en parallellimportør hadde fjernet emballasjen og solgt flaskene uten, kunne 
varemerkeinnehaveren derfor antakelig på bakgrunn av eBay-dommen krevd forbud mot 
omsetningen dersom det hadde blitt påvist at salget skadet varemerkets renommé.  
 
EU-domstolens konklusjon i eBay-saken om at manglende lovpålagte opplysninger kan skade 
varemerkets renommé fremstår som rimelig. Omsetningskretsen har en forventning om at 
produkter, herunder særlig luksusvarer, følger lovpålagte krav. Hvis dette ikke er tilfellet, for 
eksempel ved at produktets ingredienser eller produsent ikke oppgis, kan det medføre at 
omsetningskretsen opplever produktet som ikke å holde den kvalitet varemerkets renommé 
tilsier. I tillegg kan det så tvil om varens opprinnelse. Fjerning av slike opplysninger forstyrrer 
dermed varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.  
 
5.2 Endring av varens etiketter og bruksanvisninger 
 
5.2.1 Endring av varens etiketter  
 
Dersom forhandlere endrer etiketter på varer de selger, oppstår spørsmålet om endringen 
utgjør en "rimelig grunn" for varemerkeinnehaveren til å forby salg av varene. Et eksempel på 
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endring er fjerning av spormerker på etikettene, slik som i EU-domstolens prejudisielle 
avgjørelse i BALLANTINE-saken.202 
 
BALLANTINE-dommen gjaldt importerte whiskey-flasker hvor flaskenes etiketter var fjernet 
og erstattet med nye. Dermed ble også identifikasjonsnumrene påført flaskene fjernet. EU-
domstolen bemerket at fjerning av identifikasjonsnumre kunne være nødvendig for å unngå en 
kunstig markedsoppdeling.203 Dette skyldtes at forhandlere som solgte varer utenom det 
autoriserte distribusjonsnettet ellers kunne utsettes for sanksjoner slik at de ikke lenger ville 
kunne selge til parallellimportører. Samtidig fastslo EU-domstolen at identifikasjonsnumre 
påført for å oppfylle lovpålagte krav ikke medførte en kunstig markedsoppdeling.204 I tilfeller 
hvor det var godtgjort at numrene var påført av denne grunn kunne varemerkeinnehaveren 
derfor motsette seg fjerningen, selv om numrene i tillegg ble brukt til å spore lekkasjer i 
forhandlernettet. 205  Avgjørelsen viser hvordan fritt varebytte ble vektet tyngst i 
interesseavveiningen, med unntak hvor identifikasjonsnumrene var nødvendig for å oppfylle 
lovpålagte krav. 
 
En dansk avgjørelse206 vedrørende fjerning av strekkoder og fabrikasjonsserienumre fra ulike 
parfymer er i tråd med det ovenstående. Parallellimportøren hadde i stedet påført parfymene 
innholdsløse strekkoder. Med henvisning til BALLANTINE-dommen fant Sø- og 
Handelsretten at endringene krenket varemerkeinnehaverens rettigheter. Dette skyldtes at 
fabrikasjonsserienumrene var nødvendige for å overholde lovpålagte krav.   
 
Også Borgarting lagmannsretts dom LB-2014-5832 omhandlet spørsmål om endringer gjort i 
varers etiketter, herunder fjerning av spormerker. Avgjørelsen gjaldt krav om midlertidig 
forføyning for å forby salg av PARAJUMPERS-jakker som følge av endringer gjort i 
jakkenes etiketter. PJS International SA (”PJS”) var innehaver av varemerket 
PARAJUMPERS, og hadde et eget distribusjonssystem for jakkene i Norge. Ved siden av 
disse utvalgte detaljistene solgte også Coop-butikker i Norge parallellimporterte jakker av 
dette merket.  
 
Lagmannsretten fastslo at jakkene som Coop solgte var ekte og lovlig brakt inn på EØS-
markedet. Varemerkeretten var dermed konsumert etter varemerkeloven § 6 første ledd. 
Spørsmålet i saken var om varemerkeinnehaveren likevel kunne forby varesalget fordi 
endringen av etikettene utgjorde en ”rimelig grunn” etter varemerkeloven § 6 annet ledd.  

                                                
202  C-349/95. 
203  Avsn. 40. 
204  Avsn. 42. 
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206  S.H.D. 28. juni 2001 i sag V 77/00. 
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Originaletikettene på jakkene var endret ved at en av flere merkelapper med en strekkode var 
erstattet med en ny etikett med en annen strekkode. Ellers var det ikke foretatt endringer i 
jakkene eller av emballasjen. Varemerket PARAJUMPERS var verken benyttet på den 
originale merkelappen eller den nye etiketten. Den originale strekkoden som ble fjernet var 
unik for hver jakke, slik at PJS i sine systemer enkelt kunne konstatere hvorvidt en jakke var 
original og gjennom hvilke ledd den var distribuert.  
 
Lagmannsretten tok utgangspunkt i en interesseavveining i tråd med DIOR-dommen. Det ble 
fastslått at det ikke hadde skjedd noen endring av jakkenes tilstand eller innpakning som 
kunne gi varemerkeinnehaveren adgang til å forby salget. Videre førte ikke 
varemerkeinnehaverens anførsel om at den originale merkelappen var nødvendig for å 
tilbakekalle defekte varer frem. Heller ikke bortfall av muligheten for å spore jakkenes 
opphav i EØS ga PJS ”rimelig grunn” til å forby salget. Dette var fordi konsumpsjonsregelen 
bygger på at varemerkeinnehaveren ikke har noen legitim interesse i å kontrollere den videre 
omsetningen av varene når de først er brakt i omsetning innenfor EØS.  
 
Grunnet sporingsmekanismen på originaletiketten fant lagmannsretten at fjerning av etiketten 
i praksis var nødvendig for å muliggjøre parallellimporten. Hvis den originale strekkoden ikke 
ble fjernet, kunne varemerkeinnehaveren identifisere hvilke distributører som hadde solgt 
varer utenom det eksklusive forhandlersystemet. Dermed ville varemerkeinnehaveren 
systematisk nekte å selge til disse distributørene. På denne måten ville varemerkeinnehaveren 
kunne stanse ”lekkasjer” i systemet og følgelig redusere parallellhandelen. Muligheten for 
parallellimport og konkurransen for eksklusive varemerker ville dermed begrenses dersom 
forhandlere som selger til parallellimportører ikke ble holdt skjult. 
 
Lagmannsretten viste i den forbindelse til BALLANTINE-dommen207 og Oslo byretts dom av 
14. mai 1999.208 I sistnevnte avgjørelse fastslo byretten at varemerkeinnehaveren L'Oréal 
måtte akseptere at det ble fjernet koder fra parallellimporterte kosmetikkprodukter, fordi 
kodene var påført for å gi varemerkeinnehaveren mulighet til å etterspore lekkasjer i 
salgssystemet og hindre parallellimport.  
 
Dermed gjenstod kun varemerkeinnehaverens anførsel om at det måtte innebære "rimelig 
grunn" at fjerning av den originale strekkoden ville hindre muligheten til å bekjempe 
forfalskninger. Dette var anført selv om de aktuelle varene var ekte. Lagmannsretten 
understreket at muligheten for å stanse forfalskninger på en effektiv måte er et tungtveiende 
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hensyn for å verne varemerkeinnehaverens rettigheter. I den forbindelse viste lagmannsretten 
til EU-domstolens uttalelse i BALLANTINE-dommen om at den som kjøper et produkt med 
et varemerke skal ha sikkerhet for at produktet er ekte.209 Disse hensynene måtte imidlertid 
avveies mot muligheten til å fremme effektiv konkurranse og fritt varebytte innenfor EØS. 
Lagmannsretten bemerket at selv om bekjempelse av forfalskninger både er et relevant og 
tungtveiende hensyn, er hensynet ikke uten videre avgjørende.  
 
Lagmannsretten fant etter dette at hensynet til fritt varebytte måtte veie tyngst. Spormerkingen 
var ikke strengt nødvendig og det var godtgjort at det aktuelle partiet var originale varer. 
Retten konkluderte derfor med at når varemerkeinnehaveren hadde innrettet merkingen slik at 
distributører kunne spores og parallellimporten effektivt stanses, kunne Coop fortsette salget 
av PARAJUMPERS-jakkene med endrede etiketter.  
 
Lagmannsrettens interesseavveining fulgte EU-domstolens praksis. Utfallet kan likevel tenkes 
å ville blitt annerledes eksempelvis dersom etikettene ikke hadde gjort det mulig å spore 
hvilke distributører som solgte utenfor distribusjonsnettet. Forhandlerens endring av 
etikettene ville i så tilfelle ikke vært nødvendig for å ivareta hensynet til fritt varebytte. 
Dermed ville hensynet til varemerkeinnehaveren antakelig veid tyngre. Særlig gjelder dette da 
endring av varers etiketter kan utgjøre inngrep i varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon. 
 
Videre kan utfallet tenkes å ville blitt et annet dersom etikettene hadde vært nødvendig for å 
avsløre forfalskninger. Dette har særlig støtte i intensiveringen av forsøk på å hindre 
forfalskninger som har skjedd i tiden etter lagmannsrettens domsavsigelse. Eksempelvis er det 
foreslått endringer i tolloven for å bekjempe det stadig økende antall inngrep i immaterielle 
rettigheter som forfalskninger representerer. 210  Dette kan tale for at argumentet for 
bekjempelse av forfalskninger ville blitt tillagt større vekt i dag.  
 
Avgjørelsen fremstår likevel som rimelig all den tid varemerkeinnehaveren ellers ville kunne 
vanskeliggjort varenes parallellimport. Fritt varebytte er sentralt i EØS-retten, og tilsier 
forsiktighet med å gjøre unntak som medfører begrensninger i prinsippet.  
 
En annen endring av varers etiketter er  hvor lovpålagte opplysninger tilføyes varens etikett. 
Problemstillingen ble drøftet i PREVICUR N-saken.211 EU-domstolen fastslo her at en 
parallellimportørs tilføyelse av lovpålagte opplysninger på en vares etikett ikke utgjør ”skellig 
grund” for varemerkeinnehaveren til å motsette seg omsetning av varen. Dette gjelder med 
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210  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 147-155.  
211  Sak C-352/95. 
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mindre etiketten ellers utelater viktige opplysninger, inneholder uriktige opplysninger eller for 
øvrig fremstår på en måte som skader varemerket og varemerkeinnehavers omdømme.212  
 
5.2.2 Endring av varens bruksanvisninger  
 
Rognstad fremhever et annet praktisk problem, som er når en parallellimportør bytter ut 
varens originale bruksanvisninger eller produktomtaler med sine egne.213 Da kan det oppstå 
spørsmål om parallellimportøren kan påføre varemerkene på den nye bruksanvisningen eller 
produktomtalen. Med støtte i svensk rettspraksis tar Rognstad til orde for at 
parallellimportører ikke har adgang til dette. Dette skyldes at slik påføring av varemerket ikke 
er nødvendig for å markedsføre varene. Synspunktet fremstår som rimelig, da en slik påføring 
av varemerket på bruksanvisninger og produktomtaler vil kunne gi inntrykk av at det er en 
kommersiell forbindelse mellom varemerkeinnehaveren og parallellimportøren. Påføringen av 
varemerket ville dermed forstyrre varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.  
 
Også andre endringer av varenes tilstand kan etter omstendighetene skade varemerkets 
opprinnelsesgarantifunksjon. I det følgende behandles tilfellet hvor tomme beholdere fylles 
opp til gjenbruk.  
 
5.3 Gjenbruk av beholder  
 
Enkelte beholdere er laget for å kunne fylles opp og benyttes på nytt, slik som bensinkanner 
eller gassbeholdere. Beholderne kan være påført et varemerke eller beskyttet gjennom et 
tredimensjonalt varemerke, ved registrering av beholderens form. Dersom en 
parallellimportør fyller opp og markedsfører beholderne, kan det oppstå tvil hos 
omsetningskretsen om innholdets kommersielle opprinnelse. Hvis varemerket ikke lenger 
fungerer som garanti for varens opprinnelse, skades opprinnelsesgarantifunksjonen.214 Også 
varemerkets kvalitetsfunksjon og kommunikasjonsfunksjon kan skades ved at varemerket 
ikke lenger garanterer at varen har den kvalitet som varemerkeinnehaveren har gitt den, og 
varen ikke lenger skiller seg fra andre varer.215 Slik gjenbruk av beholdere reiser derfor 
problemstillingen om varemerkeinnehaveren har ”rimelig grunn” til å forby varemerkebruken 
etter varemerkeloven § 6 annet ledd.  
 

                                                
212  Avsn. 23. 
213  Rognstad (2000) s. 332-333.  
214  Se eksempelvis Forente saker C-236/08 – C-238/08 avsn. 82 
215  Se punkt 2.1.2. 
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EU-domstolens prejudisielle avgjørelse i Viking Gas-saken illustrerer problemstillingen.216 
Avgjørelsen gjaldt spørsmål om påfyll og ombytting av Kosan Gas' komposittflasker, altså 
gassflasker. Saken gjaldt ikke en parallellimportsituasjon, men belyser oppgavens 
problemstilling siden EU-domstolen vurderte hvorvidt varemerkeinnehaveren hadde ”skellig 
grund” til å motsette seg varemerkebruken etter varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2.  
 
Kosan Gas produserte og solgte gass til forbrukere og næringsdrivende. Gassen ble solgt på 
flasker som var laget for å fylles opp og benyttes på nytt når flaskene var tomme. Kosan Gas 
var innehaver av et tredimensjonalt varemerke til gassbeholderne, og hadde varemerkerett til 
ord- og figurmerkene påført beholderne. Som følge av at beholderne var ment å gjenbrukes, 
betalte omsetningskretsen også for selve flasken ved det første kjøpet. Gassflasken ble dermed 
deres. Konkurrenten Viking Gas drev en bensinstasjon i Danmark hvor det ble solgt gass. 
Tvisten oppstod fordi salget skjedde ved at omsetningskretsen enten kunne bytte inn sine 
tomme Kosan Gas-gassflasker mot en påfylt flaske, eller få fylt opp sine tomme Kosan Gas-
flasker med Viking Gas sin gass. Ved videresalget hadde Viking Gas påført flaskene merker 
med deres navn og bensinstasjonsnummer, i tillegg til lovpålagte opplysninger. Kosan Gas' 
ord- og figurmerker var imidlertid ikke fjernet eller tildekket og var dermed fortsatt synlige. 
 
Et av spørsmålene for EU-domstolen var om og under hvilke omstendigheter 
varemerkeinnehaveren kunne motsette seg videresalg av flaskene med påfylt gass fra en 
konkurrerende virksomhet.  
 
EU-domstolen fastslo at flaskene var selvstendige varer som var bragt på markedet innenfor 
EØS av varemerkeinnehaveren. Det første salget av flaskene konsumerte derfor 
varemerkerettighetene til flaskens form og de påførte varemerkene.217 Dermed kunne flaskene 
i utgangspunktet fylles på og videreselges også av en konkurrent.218 Spørsmålet var om 
varemerkeinnehaveren likevel kunne motsette seg omsetningen av de påfylte flaskene etter 
varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2 fordi det forelå "skellig grund". Domstolen 
fremhevet at vilkåret ville være oppfylt dersom bruken av beholderne påførte varemerket 
alvorlig skade eller ga inntrykk av en kommersiell forbindelse mellom virksomhetene.219  Det 
var opptil den nasjonale domstolen å vurdere den konkrete saken. EU-domstolen ga likevel 
enkelte retningslinjer for vurderingen.  
 
EU-domstolen bemerket at ved vurderingen av om det gis inntrykk av en kommersiell 
forbindelse mellom virksomhetene, måtte det tas hensyn til flaskenes merking og 
                                                
216  Sak C-46/10. 
217  Avsn. 32. 
218  Avsn. 35. 
219  Avsn. 37. 
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omstendighetene rundt ombyttingen eller påfyllingen. 220  Dette måtte ikke foranledige 
omsetningskretsen til å tro at det var en forbindelse mellom virksomhetene.221 I vurderingen 
måtte det tas hensyn til bransjens praksis og hvorvidt omsetningskretsen var vant til at 
flaskene ble påfylt av andre distributører. Hva gjaldt den konkrete saken, antok domstolen at 
omsetningskretsen som henvendte seg direkte til Viking Gas for å få ombyttet eller påfylt sin 
flaske, ville være i stand til å se at det ikke var noen forbindelse mellom virksomheten og 
varemerkeinnehaveren Kosan Gas.222  
 
EU-domstolen fant at de fortsatt synlige varemerkene til Kosan Gas innebar at forhandlerens 
merking ikke endret varens tilstand ved å skjule varenes opprinnelse.223 Dette var altså ikke i 
seg selv en endring som ga varemerkeinnehaver "rimelig grunn" til å forby omsetningen.  
 
Dansk Højesteret kom i Viking Gas-saken til at varemerkeinnehaveren ikke hadde rimelig 
grunn til å motsette seg omsetningen av de påfylte flaskene.224 Denne formen for påfyll ble 
etter bevisvurderingen ansett som så vanlig i bransjen at det måtte antas at omsetningskretsen 
ikke ville få inntrykk av at det var noen kommersiell forbindelse mellom 
varemerkeinnehaveren og forhandleren.  
 
I henhold til avgjørelsen må det dermed vurderes konkret om varemerkeinnehaveren har 
”rimelig grunn” til å forby varemerkebruk ved gjenbruk av beholdere. Vurderingen beror på 
om varemerkebruken alvorlig skader varemerkets omdømme eller gir inntrykk av en 
kommersiell forbindelse. Momenter er hvor vanlig påfyll og ombytting av beholdere er i 
bransjen, den konkrete merkingen og omstendighetene rundt påfyllingen og ombyttingen av 
de tomme beholderne. Vurderingen forutsetter at det er tale om beholdere som har slik verdi 
at de utgjør selvstendige varer. Dermed konsumeres varemerkeretten ved 
varemerkeinnehaverens første omsetning innenfor EØS. Det er omsetningskretsens 
oppfatning som er det avgjørende.  
 
Vektleggingen av utbredelsen i bransjen med påfyll og ombytting av konkurrenters beholdere 
kan ses i sammenheng med varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti. I bransjer hvor det 
er vanlig med påfyll av beholdere, skal det mer til før omsetningskretsen som følge av 
påfyllsordningen får inntrykk av at det er en kommersiell forbindelse mellom forhandleren og 
varemerkeinnehaveren. Derfor skal det også mer til før det skapes usikkerhet om varens 
opprinnelse. Dermed blir terskelen høyere før varemerkeinnehaveren kan motsette seg 

                                                
220  Avsn. 39. 
221  Se punkt 3.2 for redegjørelse av begrepet "omsetningskretsen" i lys av avgjørelsen. 
222  Avsn. 40. 
223  Avsn. 41. 
224  Sag 16/2007 (1. afdeling). 
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omsetningen. I bransjer hvor det derimot er mindre vanlig med omsetning av konkurrenters 
påfylte beholdere, vil omsetningskretsen lettere få inntrykk av at det er en kommersiell 
forbindelse mellom virksomhetene, og tilsvarende vil opprinnelsesfunksjonen lettere skades. 
Dermed blir også terskelen lavere før varemerkeinnehaveren vil kunne motsette seg 
omsetningen.  
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6 Avsluttende betraktninger 
 
6.1 Oppsummering  
 
Varemerkeloven § 6 annet ledd bygger på en interesseavveining som balanserer hensynet til 
varemerkeinnehaveren mot hensynet til fritt varebytte. Reglene om fritt varebytte er 
grunnleggende i EØS-avtalen, og muliggjør parallellimport. Hvorvidt varemerkeinnehaveren 
har ”rimelig grunn” til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket beror på en 
konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.225 
 
Varemerkeinnehaveren har adgang til å forby omsetning eller markedsføringen av 
parallellimporterte varer i tilfeller hvor parallellimportøren bruker varemerket etter at varen er 
endret eller forringet.226 Tilsvarende gjelder hvor parallellimportørens bruk av varemerket i 
markedsføring innebærer en alvorlig skade på varemerkets omdømme eller gir inntrykk av en 
kommersiell forbindelse med varemerkeinnehaveren. 227  EU-domstolens praksis viser at 
sistnevnte i utgangspunktet er to separate vurderinger. Likevel kan bruk av et varemerke 
tenkes å innebære både alvorlig skade på varemerkets omdømme og gi inntrykk av en 
kommersiell forbindelse mellom varemerkeinnehaveren og parallellimportøren.  
 
Fremstillingen viser at terskelen for varemerkeinnehaveren til å forby parallellimportørens 
omsetning eller markedsføring er høy. Særlig gjelder dette hvor parallellimportørens tiltak er 
nødvendig for å sikre fritt varebytte og adgangen til parallellimport, slik som for eksempel 
fjerning av sporingsmerker. 228  Sammenlignet med tidligere nordisk rett, har 
parallellimportøren gjennom inngåelsen av EØS-avtalen fått et videre spillerom til å 
markedsføre parallellimporterte varer. Det er særlig hvor parallellimportørens bruk av 
varemerket risikerer å skade varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon, at 
varemerkeinnehaveren vil kunne forby parallellimportørens bruk av varemerket.  
 
Innehavere av varemerker påført luksusvarer synes imidlertid å ha et videre vern. 229 
Rettspraksis viser at det skal mindre til før innehavere av slike varemerker har "rimelig 
grunn" til å motsette seg bruk av varemerket. Dette har trolig sammenheng med 
varemerkeinnehaverens investeringer og at parallellimportørens utnyttelse av 
varemerkeinnehaverens goodwill lettere anses urimelig. 
  
                                                
225  Se punkt 3.3. 
226  Se punkt 5. 
227  Se punkt 4. 
228  Se punkt 5.2. 
229  Se punkt 3.3.1. 
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6.2 Rettspolitiske vurderinger  
 
Varemerkeinnehaverens adgang til å motsette seg omsetning eller markedsføring av 
parallellimporterte varer favner over en rekke svært ulike situasjoner. Varemerkeloven § 6 
annet ledd trekker frem to eksempler, men eksemplene er ikke uttømmende og rettspraksis 
oppstiller flere typetilfeller. Hvorvidt varemerkeinnehaveren i det enkelte tilfelle har ”rimelig 
grunn” til å forby bruk av varemerket beror derfor på en konkret interesseavveining. Enklere 
og mer tilgjengelige retningslinjer for vurderingen kunne bidratt til større forutberegnelighet 
for aktørene i næringslivet. Dette kunne også gjort reglene mer prosessbesparende. 
 
Samtidig viser EU-domstolens avgjørelser at rettstilstanden er under utvikling, og det kreves 
derfor fleksible regler. Utformingen av reglene beror dermed på en avveining mellom 
forutberegnelighet og fleksibilitet. Likevel kunne varemerkeloven § 6 annet ledd med fordel 
fremhevet at varemerkeinnehaveren kan motsette seg bruk av varemerket i markedsføring 
hvor varemerkebruken alvorlig skader varemerkets omdømme eller gir inntrykk av en 
kommersiell forbindelse. Denne rettssetningen er trukket frem gjentatte ganger både av EU-
domstolen og Høyesterett, og må derfor anses som sikker rett.  
 
I tillegg kommer at ordlyden i varemerkeloven § 6 annet ledd isolert sett kan tolkes som at 
oppfyllelse av vilkåret om ”rimelig grunn” gir varemerkeinnehaveren adgang til å forby de 
aktuelle varenes omsetning.230 Rettspraksis viser imidlertid at det er den aktuelle bruken av 
varemerket som vil kunne forbys. En parallellimportørs urettmessige bruk av varemerket i 
domenenavn innebærer eksempelvis ikke uten videre at varemerkeinnehaveren kan forby 
omsetningen av de markedsførte varene selv om bruken av varemerket i domenenavnet kan 
forbys. Ordlyden kunne derfor med fordel klargjort at det ikke kun er varenes omsetning som 
varemerkeinnehaver vil kunne motsette seg. Til sammenligning benyttes formuleringen 
”videre ervervsmessig utnyttelse av varene”, ”fortsat markedsføring af varerne” og ”further 
commercialisation of the goods” i henholdsvis den norske, danske og engelske språkversjonen 
av varemerkedirektivet artikkel 7 nummer 2.  
 
Videre benytter EU-domstolen begrepet ”prestigebetonede luksusvarer”, uten at det presiseres 
nærmere når eller hvilke varer som omfattes av begrepet.231 Da slike varer nyter et videre 
vern,232 kunne en nærmere fastlegging av begrepet vært hensiktsmessig. Dette støttes av at 
også Høyesterett synes å forveksle vurderingene av det utvidede vernet for varemerker påført 
luksusvarer med det utvidede kodakvernet for velkjente varemerker i varemerkeloven § 4 

                                                
230  Se punkt 3.1. 
231  Sak C-337/95 avsn. 45. 
232  Se punkt 3.3.1. 
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annet ledd, se kritikken av volvoimport.no-dommen.233 Selv om disse kan synes å bygge på 
flere tilsvarende hensyn er vurderingene forskjellige, og det er viktig å holde dem atskilt. 
Dersom varemerkeretten først er konsumert, er det kun varemerkeloven § 6 annet ledd som 
kan gi innehaver av et varemerke, herunder et velkjent varemerke, vern mot bruk av 
varemerket. 
 
Det utvidede vernet for innehavere av varemerker påført luksusvarer fremstår som rimelig all 
den tid slike varemerker som regel er et resultat av betydelige investeringer. Slike varemerker 
er som regel særlig utsatt for utnyttelse av varemerkets goodwill og skade på varemerkets 
renommé. Samtidig er mange av varemerkene påført luksusvarer, særlig innen mote- og 
bilbransjen, europeiske. Et bredt vern for varemerker påført luksusvarer vil derfor i praksis 
kunne etablere kunstige handelshindringer innenfor EØS, og dermed utgjøre et innhugg i 
prinsippet om fritt varebytte. Et for vidtgående vern for slike varemerker, kan derfor virke 
mot sin hensikt. Likevel forutsetter bruk av varemerker at varemerkeinnehaveren gis 
tilstrekkelig beskyttelse til å fortsatt ønske å investere i varemerket. Særlig gjelder dette for 
varemerker som krever betydelige investeringer. Ellers skapes ikke tilstrekkelig insentiv til å 
verne om varemerker. 
 
Fremstillingen viser dermed at varemerkeinnehaverens interesser ivaretas av varemerkeloven 
§ 6 annet ledd ved at varemerkets omdømme ikke skal skades, at det ikke skal skapes 
forvekslingsfare rundt varens kommersielle opprinnelse og ved at det gis et særskilt vern til 
varemerker påført luksusvarer. Dette er interesser som gjennomgående beskyttes av andre 
bestemmelser i varemerkeretten. Eksempelvis hindrer varemerkeloven § 4 første ledd bokstav 
b bruk av lignende varemerker som skaper forvekslingsfare. Videre har velkjente varemerker 
etter varemerkeloven § 4 annet ledd et særlig vern mot urimelig utnyttelse av eller skade på 
varemerkets særpreg eller anseelse. Varemerker påført luksusvarer vil ofte være slike 
velkjente varemerker. Dette illustrerer at unntaket fra konsumpsjon i varemerkeloven § 6 
annet ledd ivaretar grunnleggende varemerkerettslige hensyn, og harmonerer godt med 
varemerkelovens øvrige bestemmelser. 
 
Unntaket fra konsumpsjonsregelen fremstår etter dette som en formålstjenlig avveining av 
hensynet til varemerkeinnehaveren og det grunnleggende prinsippet om fritt varebytte, som 
muliggjør parallellimport. Dette støttes av at konsumpsjonsbestemmelsen er videreført 
uendret av EU i varemerkedirektivet av 2015.234   

                                                
233  Se punkt 3.3.4. 
234  Justis- og beredskapsdepartementet (2018) s. 44. 
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