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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av emnet 

Tema for oppgaven er bortfall av varemerkerettslig vern ved degenerasjon etter 

varemerkeloven av 26. mars 2010 nr. 8 (vml.) § 36 b), nærmere bestemt hva det innebærer at 

det stilles krav til at degenerasjonen er en følge av «merkehaverens handlinger eller 

passivitet».  

Et varemerkes rettslige vern skal bortfalle dersom merket har blitt «den alminnelige 

betegnelsen innen bransjen for slike varer eller tjenester som det er registrert for», men kun 

dersom det skjer «som følge av merkehaverens handlinger eller passivitet». Et av hensynene 

bak degenerasjonsbestemmelsen er at vi ikke ønsker å ha registrerte varemerker som er 

beskrivende. Dette følger implisitt av § 5 (2).  

Tema for oppgaven er de tilfeller hvor merkehaver objektivt sett har utøvd tilstrekkelig 

aktivitet for å forhindre degenerering, men varemerket like fullt har blitt den «alminnelige 

betegnelsen». I slike tilfeller har ikke varemerket blitt generisk på grunn av merkehaverens 

handlinger eller passivitet – tvert imot har merkehaver gjort alt som kan kreves for å forhindre 

det. Det er imidlertid fortsatt ikke i tråd med hensynene bak loven å beholde registreringen av 

beskrivende varemerker. Jeg skal derfor foreta en analyse av vml. § 36 b), og se på 

sammenhengen mellom kravet til aktivitet eller passivitet, og degenerasjon. Den overordnede 

problemstillingen i oppgaven vil være hva dette vilkåret i realiteten innebærer, om det har 

noen praktisk betydning, og hva som eventuelt er følgene av dets praktiske betydning.  

1.2 Presisering og avgrensning 

Motstykket til degenerering, er innarbeidelse, jf. § 3 (3). Det vil derfor i denne oppgaven kun 

være de registrerte varemerkene som behandles, da disse er langt mer utsatt for degenerasjon 

enn de innarbeidede. Jeg vil nevne kort at et varemerke anses innarbeidet "når og så lenge" 

det er "godt kjent som noens særlige kjennetegn", jf. vml. § 3 (3). Det vil si at 

varemerkerettighetene faller bort av seg selv når det ikke lenger er kjent som "noens særlige 

kjennetegn" – for eksempel når det er blitt den "alminnelige betegnelsen for slike varer eller 

tjenester" og dermed har degenerert. Registrerte varemerker er ikke gjenstand for en slik 

løpende vurdering, utover når det reises krav om sletting, ugyldiggjøring osv.  
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I tillegg avgrenses det mot de andre slettelsesgrunnene i kapittel 5. Det samme gjelder de 

andre sidene av immaterialretten, herunder §§ 25 og 30 i markedsføringsloven og 

forvekslingsfare etter vml. § 4 (1) b).  

Heller ikke fellesmerker etter § 1 (2) vil bli drøftet i det videre, men jeg finner det verdt å 

nevne kort at EUs forordning 2017/1001 (tidligere 207/2009) etablerer et system for 

registrering av EU-varemerker, som med dette gis enhetlig virkning innenfor hele EU.1 Dette 

innebærer at tap av registrering på grunn av degenerering i ett land, vil ha virkning i alle EU-

landene.  

1.3 Kort om varemerkeretten 

Varemerkerett er en del av det overordnede området «immaterialrett», som også omfatter 

blant annet patentrett, opphavsrett og designrett. Felles for alle disse rettsområdene, er at 

formålet er å hindre at det snyltes på annen manns innsats.2 Varemerkeretten er også en del av 

det videre området kjennetegnsrett, som også omfatter foretaksnavn og andre 

forretningskjennetegn.3 I den videre fremstillingen vil kun varemerker som sådan bli 

behandlet. 

Et varemerke var opprinnelig et flatt merke til å sette på en vare, men i dag har begrepet en 

videre betydning, og det opprinnelige varemerket blir derfor gjerne kalt «varemerke i snevrere 

forstand».4 At et varemerke måtte være flatt, betyr at det måtte være todimensjonalt – et 

typisk figurmerke – og tredimensjonale varemerker kunne således ikke registreres. Slik er det 

ikke lenger. Et typisk flatt varemerke er Apple-logoen eller alminnelige ordmerker, mens 

forpakningen til SALMA® laks er et eksempel på et tredimensjonalt varemerke. 

Degenerasjon rammer primært de opprinnelige ordmerkene, men dette kommer jeg nærmere 

tilbake til.  

I loven er et varemerke beskrevet som «alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets 

varer eller tjenester fra andres, for eksempel ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, 

bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje», jf. § 2 

 

1 Lassen (2011), s. 31 

2 Lilleholt (2014), s. 361 

3 Lassen (2011), s. 17 

4 Lassen (2011), s. 17 
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(1). Når et varemerke er "egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres" sier 

vi at det har særpreg, jf. § 2 (1). Det er dette som gjentas i § 14 (1) når det kreves at 

varemerket må ha "særpreg som kjennetegn".5 I tillegg presiseres det at varemerket må ha 

særpreg både som sådan og for den type vare eller tjeneste det gjelder, jf. § 14 (1). Denne 

presiseringen gjelder bare for varemerker som skal registreres, mens særpregkravet i § 2 

gjelder både for registrerte og innarbeidede varemerker.  

Varemerkerettigheter kan nemlig oppnås på to måter; gjennom registrering, jf. § 3 (1) og (2), 

eller ved innarbeidelse, jf. (3). For å kunne registreres må varemerket som nevnt både ha 

særpreg etter § 2 og det må kunne gjengis grafisk, jf. § 14 (1). Videre er det gjort to 

begrensninger i bestemmelsens annet ledd, som presiserer situasjoner hvor et varemerke vil 

være beskrivende, og dermed ha manglende distinktivitet6.   

Varemerkets hovedfunksjon er opprinnelsesgarantifunksjonen; å markere varen eller 

tjenestens kommersielle opprinnelse.7 Dette er også understreket av EU-domstolen ved flere 

anledninger, se blant annet C-236-238/08 GOOGLE premiss 77: 

«(…) the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the 

origin of the goods or services (‘the function of indicating origin’)» 

EU-domstolen la seg på samme linje i C-206/01 Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed 

premiss 48, og gikk også nærmere inn på hva opprinnelsesgarantifunksjonen innebærer. 

Domstolen uttalte at funksjonen skal gjøre det mulig for forbrukeren å, uten noen forvirring, 

skille varene eller tjenestene fra andre som har et annet opphav. Gjennom varemerkers 

særpreg og evne til å skille seg fra andre varemerker, får forbrukerne et bedre grunnlag for å 

orientere seg i markedet og knytte tanker og erfaringer rundt produktet og dets kvalitet, til 

varemerket. Denne funksjonen forsvinner ved degenerasjon, noe jeg vil komme nærmere 

tilbake til.  

Varemerkerettigheter fungerer også som et insentiv for skapende virksomhet. Veldig få 

mennesker ville brukt tid og penger på å bygge opp et varemerke, hvis rettighetene ikke var 

 

5 Lassen (2011), s. 54 

6 Se punkt 2.3 i denne oppgaven. 

7 Lassen (2011), s. 25 
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beskyttet på noe vis. Varemerkerettighetene sikrer altså at man selv høster fruktene av de 

investeringer man har gjort.  

Rettigheter til et varemerke gir nemlig en enerett til å bruke vedkommende varemerke, og en 

rett til å hindre andre i å bruke "tegn som er identisk med varemerker for like varer eller 

tjenester som varemerket er beskyttet for"8, eller "tegn som er identisk med eller ligner 

varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for 

forveksling"9. Det må for sistnevnte situasjon foretas en helhetsvurdering der kjennetegns- og 

vareslagslikhet må vurderes. 

I tillegg til den alminnelige varemerkebeskyttelsen, nyter velkjente varemerker10 et ekstra 

vern etter § 4 (2); det såkalte Kodakvernet. Dette innebærer at ingen kan bruke et merke som 

er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjeneste av samme eller annet slag, hvis 

slik bruk vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets goodwill. Med 

Kodakvernet utvides altså vernet til å gjelde varer av annet slag. Som Ragnar Knoph uttalte 

det: "kaller man en stinkador av en cigar for "Rolls Royce", smitter dens renommé alltid litt 

av på bilens"11. Selv om det ved første øyekast kan virke som at velkjente varemerker ofte 

degenereres, er det ingen automatisk sammenheng mellom Kodakvernet og degenerasjon; 

sistnevnte fenomen omhandler bortfall av særpreg, ikke hvor kjent et varemerke er. 

Holmqvist påpekte også i sin bok at det er "(…) incorrect to assume that degeneration is the 

ultimate result of a trade mark acquiring a reputation on the market, or that use whereby a 

trade mark acquires a reputation will easily change into use causing loss of distinctiveness"12. 

Det er likevel slik at jo mer kjent, desto større risiko for at kretsen av mennesker som kjenner 

varemerket, også bruker det generisk, og det er således riktig å si at det er en viss 

sammenheng mellom de to fenomenene.  

1.4 Rettskildebildet 

Den sentrale loven på dette rettsområdet er varemerkeloven fra 2010, som, når det gjelder 

degenerasjon, i all hovedsak viderefører 1961-loven. Det er likevel lagt til et vilkår i § 36 b) i 

 

8 Varemerkeloven § 4 (1) a)  

9 Varemerkeloven § 4 (1) b)  

10 Om "velkjent", se C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA, premiss 26: "the earlier mark is known 

by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark." 

11 Knoph (1936), s. 450, note 2 

12 Holmqvist (1971) s. 166 
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dagens lov – kravet til merkehaverens "handlinger eller passivitet". Dette – og det tosporede 

systemet som sådan – var ikke å se i 1961-loven. Likevel er prinsippene bak kravet til at et 

varemerke må ha blitt "den alminnelige betegnelsen", de samme, slik at både ny og eldre 

rettspraksis er relevant for å redegjøre for degenerasjon som sådan. Disse dommene og 

kjennelsene vil behandles i den videre fremstillingen, der de hører hjemme.  

Det vil være et hovedfokus på avgjørelser fra Høyesterett, men også avgjørelser fra 

lagmannsrettene vil bli behandlet. Det er uenighet i teori om lagmannsrettsavgjørelsers vekt. 

Boe mener underrettspraksis må ha noe vekt, spesielt der det ikke finnes noen 

høyesterettsavgjørelse på området, mens Fleishcer hevder praksis fra underrettene aldri skal 

ha betydning.13 Høyesterett har uttalt seg vagt om temaet i flere avgjørelser, blant annet Rt. 

2003 s. 713 Norway Seafoods, hvor førstvoterende uttalte i premiss 64 at "når det da 

foreligger en omfattende skjønnspraksis hvor skjønnsrettene har tatt utgangspunkt i aksjenes 

forholdsmessige andel av selskapets underliggende verdier, tilsier dette at skjønnspraksis har 

betydelig vekt".  

I tillegg til avgjørelser fra de norske domstolene, vil det også sees hen til forvaltningspraksis. 

Patentstyret er registreringsmyndigheten i Norge, og alle deres avgjørelser kan klages inn for 

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Da flere varemerkerettslige tvister ofte 

avgjøres her og ikke kommer inn for domstolen, vil det bli tillagt større vekt enn det som er 

vanlig i rettskildelæren. De som jobber i Patentstyret og KFIR er jurister med 

spisskompetanse innen et særområde, som har god innsikt i utviklingen på området – dette er 

også grunnen til at man har tvunget verneting i nesten alle områder innen immaterialretten. 

Det er derfor naturlig å legge vekt på deres avgjørelser, selv om vi i praksis ser at domstolene 

forholder seg relativt fritt til KFIRs avgjørelser.  

På grunn av det nordiske lovsamarbeidet, med røtter helt tilbake til 1800-tallet, vil også 

svenske og danske rettskilder være relevant. Dette lovsamarbeidet har hatt som mål at 

innbyggerne i de nordiske landene skal ha mer eller mindre lik rettsstilling, og selv om det vil 

være enkelte forskjeller, kan man derfor legge til grunn at det som skrives i svensk og dansk 

rett, også vil kunne være illustrerende for norsk rett, særlig i de tilfeller man ikke har noen 

nasjonale rettskilder å se hen til.  

 

13 Boe (2012), s. 257 flg.  
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Da Norge vedtok EØS-avtalen 2. mai 1992, ble vi folkerettslig forpliktet til å inkorporere de 

EU-rettslige direktivene i norsk lov14, herunder varemerkedirektivet. Det vil si at 

internasjonale direktiver og praksis knyttet til dem, har stor vekt i norsk rett. Jeg vil derfor i 

denne oppgaven ta utgangspunkt i Varemerkedirektivet 89/104/EF av 1988 og praksis fra EU-

domstolen knyttet til dette direktivet. En slik harmonisering er det også tatt sikte på fra EU sin 

side. I punkt 8 i fortalen til direktiv 2008/95/EC slås det fast at det er en forutsetning at "et 

registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme 

betingelser i samtlige medlemsstater".  

Avgjørelser fra EU-domstolen truffet etter undertegningen av EØS-avtalen 2. mai 1992 er 

ikke formelt bindende, verken for EFTA-domstolen eller norske domstoler, jf. EØS-avtalen 

art. 6. EFTA-domstolen er imidlertid forpliktet til å ta «tilbørlig hensyn til de prinsipper som 

er fastlagt gjennom de relevante rettsavgjørelser» som EU-domstolen har truffet etter 2. mai 

1992. Dette følger av artikkel 3 nr. 2 i ODA-avtalen15. Rettspraksis viser likevel at både 

EFTA-domstolen og norske domstoler i praksis legger stor vekt på avgjørelser fra EU-

domstolen. Et eksempel er forente saker E-9/07 og E-10/07 L’Oréal v. Per Aarskog etc., hvor 

EFTA-domstolen fravek sin tidligere avgjørelse og tolket i samsvar med en avgjørelse fra EU-

domstolen.  

Det kom et nytt varemerkedirektiv i 2015, 2015/2436, som det per dags dato arbeides med 

implementeringen av16. Det vil si at det i dag ikke er komplett samsvar mellom vår 

varemerkelov og varemerkedirektivet, og at vi i nærmeste fremtid kan forvente en ny 

varemerkelov. Ingen av de foreslåtte endringene påvirker degenerasjonsbestemmelsen i § 36 

b), og dette vil derfor ikke problematiseres nærmere. 

Jeg finner grunn til å nevne at ikke alle avgjørelser fra EU-domstolen er en avgjørelse på lik 

linje med de nasjonale avgjørelsene vi kjenner til. Ofte er det snakk om en "preliminary 

ruling" som er en forhåndsavgjørelse fra EU-domstolen. Den avsies på anmodning fra en av 

EUs medlemsstater for å få en tolkning av et rettsområde i EU-retten, og er bindende. Det er 

heller ingen ankemuligheter for disse avgjørelsene. Dette er greit å ha i bakhodet når man 

tolker avgjørelser fra EU-domstolen.  

 

14 Jf. EØS-loven § 1 

15 Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol, 2. mai 1992 nr. 2 

16 Justis- og politidepartementet (2018) 
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Det finnes også et lite utvalg relevant praksis fra EUIPO, som er EUs organ for registrering og 

håndheving av varemerkerettigheter i EU. Deres kompetanse er begrenset til EU-varemerker, 

som er regulert i forordning EF nr. 207/2009 artikkel 51 (1) b), som er adskilt fra 

varemerkedirektivet. Selv om det er et separat direktiv, er ordlyden den samme som i 

varemerkedirektivet, og i HR-2016-1993-A Pangea, premiss 43 flg., uttalte Høyesterett at 

praksis knyttet til forordningen er relevant ved tolkningen av varemerkeloven, på lik linje med 

praksis tilknyttet varemerkedirektivet. Uttalelsene er også bekreftet i HR-2016-2239-A Route 

66. 

I Pangea-dommen17 uttalte Høyesterett også at EUIPOs retningslinjer18 «som er retningslinjer 

for avgjørelsen av om vilkårene for registrering av et EU-varemerke er oppfylt – tillegges 

vekt ved anvendelsen av de norske kjennetegnsreglene».  

I tillegg til norsk og europeisk rettspraksis, vil noe amerikansk rettspraksis brukes til å 

illustrere og eksemplifisere, men på grunn av forskjeller i lovverk vil det ikke tillegges noe 

ytterligere vekt.  

Til tross for at rettskildebildet kan virke stort, er det lite rettskilder på området – spesielt 

rettspraksis – og det vil i større grad være nødvendig med egne vurderinger av de rettskildene 

som er å finne.  

1.5 Metode 

Når det gjelder den nasjonale retten, vil fremstillingen følge en tradisjonell juridisk metode, 

basert på den klassiske rettskildelæren. Det vil si at det tas utgangspunkt i lovtekst, herunder 

lover og forskrifter, for så å tolke loven i lys av forarbeider, EU-/EØS-rett og rettspraksis. 

Forarbeidene er ganske kortfattet på dette rettsområdet, da vml. § 36 b) er en gjennomføring 

av artikkel 12 nr. 2 a) i varemerkedirektivet, og rettspraksis vil derfor bli særlig avgjørende. 

Det vil hovedsakelig sees hen til Høyesterettsavgjørelser, men som nevnt kan også 

forvaltningspraksis være av betydning. Endelig kan det tenkes at de "myke" 

rettskildefaktorene – rettsoppfatninger og reelle hensyn – kan trekkes inn i større grad, 

ettersom det er et noe mangelfullt rettskildebilde ellers. Formålsbetraktninger og hensynene 

 

17 HR-2016-1993-A, premiss 46 

18 Guidelines for examination of European Union trade marks 
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bak varemerkeretten er eksempler på reelle hensyn som vil kunne få betydning i denne 

oppgaven. 

Ved tolkningen av disse rettskildene vil jeg også anvende de grunnleggende 

slutningsprinsippene. Disse handler om "hvordan den enkelte rettskildefaktoren skal 

forstås"19. Dette innebærer at utgangspunktet alltid er at loven må forstås i samsvar med 

alminnelig språkbruk.20 I tillegg er det viktig at rettskildefaktorene må forstås i sin rette 

sammenheng.21 Det finnes likevel flere unntak fra utgangspunktet; for det første er det 

naturlig at man tar utgangspunkt i den alminnelige språkbruk på tidspunktet rettskilden kom 

til, og for det andre må faguttrykk og ord som har en avvikende betydning, tolkes ut fra 

fagterminologien.22 

Internasjonal rett skal tolkes litt annerledes, i henhold til egen metode. Dette er regulert i, 

blant annet, Wienkonvensjonen om traktatretten (VCLT) fra 1969, som regulerer inngåelse, 

tolkning og opphør av traktater. Norge er ikke tilsluttet konvensjonen, men den er generelt 

akseptert som et uttrykk for folkerettslig sedvanerett, og Norge også er bundet av. 

Artikkel 31 er omtalt som en "general rule of interpretation" og er derfor svært 

retningsgivende for tolkning av internasjonale kilder. I artikkelens første ledd står det at en 

traktat skal tolkes i god tro, i samsvar med "the ordinary meaning to be given to the terms of 

the treaty" i deres kontekst og i lys av dens "object and purpose". Det legges altså stor vekt på 

ordlyden og bestemmelsens formål og hensyn, men lite vekt på forarbeider. Dette har en 

naturlig sammenheng med at de fleste internasjonale traktater ikke har forarbeider.   

På grunn av Norges dualistiske tilnærming til internasjonale kilder kan i enkelte tilfeller 

oppstå metodiske utfordringer når det gjelder den internasjonale retten, men de vil ikke 

komme på spissen i denne oppgaven. 

 

19 Boe (2010), s. 191 

20 Ibid, s. 147 

21 Ibid, s. 193 

22 Ibid, s. 195 
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2 Generelt om degenerasjon 

2.1 Innledning 

Før jeg går nærmere inn på analysen av kravet til handling eller passivitet, er det 

hensiktsmessig å foreta en kort redegjørelse av degenerasjon for å plassere problemstillingen i 

det rettslige landskapet. Det vil gjøre det enklere å sette vilkåret jeg skal analysere, i rett 

perspektiv.  

Det vil i dette kapittelet redegjøres for det rettslige grunnlaget, samt foretas en 

begrepsavklaring, før jeg går inn på vilkårene for degenerasjon. Endelig vil det også sees kort 

på hvilke muligheter man har for å motvirke degenerasjon.  

2.2 Rettslig grunnlag 

Vilkårene for degenerasjon følger av artikkel 12 nr. 2 a) i varemerkedirektivet: 

A trade mark shall also be liable to revocation if, after the date on which it was 

registered: 

(a) in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common 

name in the trade for a product or service in respect of which it is registered 

Denne artikkelen er gjennomført i vml. § 36 b), som har samme innhold: 

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved 

administrativ overprøving etter bestemmelsene i §§ 38 til 40 hvis: 

b) merket, som følge av merkehaverens handlinger eller passivitet, er blitt den 

alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike varer eller tjenester som det er registrert 

for,  

2.3 Begrepsavklaring 

Degenerasjon er en betegnelse på de tilfeller hvor noen varemerker blir så dominerende og 

sterke at navnet blir til den alminnelige betegnelse på denne typen vare. Degenerasjon betyr at 

varemerket har mistet sin distinktive og individualiserende evne – det har blitt en generisk 

betegnelse for slike varer eller tjenester merker er registrert for. Når man sier at et varemerke 

har mistet sin distinktivitet siktes det særlig til to egenskaper; det må ha mistet sitt særpreg, og 
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det har blitt beskrivende.23 Når et varemerke blir beskrivende skal det slettes fra 

varemerkeregisteret, forutsatt at vilkårene i § 36 b) er oppfylt. I slike tilfeller mister 

merkehaver eneretten til merket. Disse rettslige konsekvensene er en innlysende følge av det 

krav loven stiller til distinktivitet, som igjen er et av de mest grunnleggende prinsippene i 

varemerkeretten.24 

For noen merkehavere vil dette utgjøre et stort økonomisk tap da enkelte varemerker har stor 

verdi. I tillegg er det disse velkjente varemerkene av stor verdi som står i størst fare for å bli 

degenerert. Et eksempel på dette er THERMOS25. Thermosen ble oppfunnet av Sir James 

Dewar i 1892, og ble lansert i 1904. Navnet kommer fra det greske ordet therme som betyr 

«varme». Thermos GmbH solgte rettighetene til varemerket i 1907, som deretter startet 

produksjon og salg i hele verden. I 1963 kom den amerikanske domstolen til at varemerket 

THERMOS måtte være å anse som degenerert i USA, da det var den generiske betegnelsen på 

vakumflasker. Varemerkeregistreringen ble derfor slettet. Det er verdt å merke seg at 

THERMOS fortsatt er registrert i flere land, herunder Norge.  

Et annet eksempel er "Gramophone" (på norsk: grammofon). Dette var et registrert varemerke 

frem til 1910, da en engelsk domstol fant at varemerket hadde degenerert fordi det hadde blitt 

den generiske betegnelsen på slike platespillere.  

Fra norsk rett har man også den såkalte "Potetgull-saken".26 Maarud fikk registrert 

"POTETGULL" som ordmerke i mars 2010, og ble så saksøkt av Orkla med krav om at 

registeringen skulle kjennes ugyldig. Saken ble avgjort av lagmannsretten i 2016, hvor de 

kom til at "potetgull" var en generisk betegnelse, og registreringen ble kjent ugyldig. Selv om 

dette var et ugyldighetssøksmål, og ikke et spørsmål om etterfølgende degenerasjon, er den 

illustrerende på mange vis. Dette vil behandles nærmere i punkt 2.4.2. 

En indikasjon på at et varemerke kan nærme seg degenerering, er at det lages verb i 

infinitivsform av varemerket. Et eksempel på dette er DnBs varemerke "Vipps".27 DnB har 

 

23 Lassen (2011), s. 54 

24 Lassen (2011), s. 123 

25 Quirk (2014) 

26 LB-2015-195012 

27 Det er verdt å merke seg at det var DnB som lanserte Vipps i 2015, men at fra 2017 utgjør tjenesten et 

frittstående selskap, Vipps AS, hvor DnB har den største eierandelen. VIPPS er derfor ikke lenger DnBs 
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selv brukt verbet "å vippse" i sine reklamer, og har dermed langt på vei selv bidratt til å øke 

risikoen for at eget varemerke degenererer – selv om merket foreløpig ikke er påstått slettet. I 

tillegg var "å vippse" en kandidat da NRK-programmet Språkteigen oppsummerte "årets ord". 

Dette kan være dårlige tegn for en merkehaver som ønsker å beholde sin 

varemerkeregistrering.  

2.4 Nærmere om vilkårene for degenerasjon 

2.4.1 "A trade mark" 

Det følger av artikkel 12 nr. 2 a) at "a trade mark shall also be liable to revocation if, after the 

date on which it was registered (…)". Ordlyden indikerer altså at det må være tale om et 

registrert varemerke. Dette er i samsvar med ordlyden i § 36 b). Stiftelse av 

varemerkerettigheter ved registrering følger av § 3 (1) og (2). Degenerasjon er, som nevnt, 

motstykket til innarbeidelse, jf. § 3 (3), og degenerasjon av innarbeidede varemerker vil 

derfor være mindre aktuelt, uavhengig av ordlyden i bestemmelsen. Dette redegjorde jeg kort 

for i punkt 1.2. 

2.4.2 "The common name"  

Vilkåret om at merket har blitt "the common name", eller "den alminnelige betegnelsen"28, er 

selve essensen i degenerasjon; et varemerke blir ensbetydende med selve varen eller tjenesten, 

og blir derfor beskrivende. Det kan sies slik at et varemerke har blitt "the common name" når 

det har mistet det særpreget som lå til grunn for registreringen. For at et tegn skal ha særpreg, 

må det ha "evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet 

til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen"29. 

Hva det betyr at noe har blitt "den alminnelige betegnelsen" beror på den semantiske 

betydningen av begrepet. I følge Essig, brukes et varemerke som den "alminnelige 

betegnelse" når brukerens intensjon er å referere til en produktgruppe som helhet, i 

motsetning til å bruke merket som opprinnelsesangivende for en bestemt produsents 

 

varemerke, selv om det var de som lanserte det. I denne oppgaven vil det dog omtales som DnBs varemerke, 

for å enklere skille mellom varemerket som sådan og foretaket.  

28 Varemerkeloven § 36 b) 

29 Lassen (2011), s. 55 
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produkt.30 I følge EUIPOs interne retningslinjer er det ikke nødvendig å bevise at betegnelsen 

"directly describes a quality or characteristic of the goods or services, but merely that it is 

actually used in the trade to refer to those goods or services"31. 

Et eksempel på et merke som kan være på vei til å bli den "alminnelige betegnelsen", er 

SEGWAY, som er et registrert varemerke for selvbalanserende kjøretøy. Språkrådet foreslo at 

det på norsk skal hete "ståhjuling", uten at dette har begrenset bruken av "segway". I sin 

artikkel fra 13. juni 2014, skrev VG selv "ståhjuling, bedre kjent som segway (…)".32 

SEGWAY Norge sendte i november 2015 ut en pressemelding hvor de minnet om at 

SEGWAY er et registrert varemerke, og ikke en fellesbetegnelse på selvbalanserende 

kjøretøy. Det kan likevel spørres om disse innsigelsene er nok til å kunne si at SEGWAY 

Norge ikke har vært passive, slik at registreringen kan opprettholdes.   

En alminnelig betegnelse er altså som regel en del av vårt dagligdagse språk, eksempelvis når 

en stor andel av nordmenn bruker "potetgull" som betegnelse på snacks laget av tynne 

potetskiver, krydret i forskjellige smaker. 

Maarud AS (heretter Maarud) fikk i 2010 registrert ordmerket "POTETGULL" som et 

varemerke. Orkla Confectionary & Snacks Norge AS (heretter Orkla) saksøkte så Maarud 

med krav om at registreringen skulle slettes fordi den var ugyldig. Bakgrunnen for påstanden 

var at Orkla mente at "potetgull" var det alminnelige begrepet for potetbasert snacks.  

Selv om denne saken gjaldt ugyldiggjøring av et registrert varemerke som manglet særpreg 

allerede ved registrering – ikke etterfølgende degenerasjon – kan den være illustrerende. Et 

søksmål med krav om ugyldiggjøring innebærer at ordmerket aldri skulle vært registrert i 

utgangspunktet fordi det allerede på søknadstidspunktet var den alminnelige betegnelsen for 

slike varer eller tjenester. Dette står i motsetning til degenerasjonstilfellene hvor et merke har 

blitt den alminnelige betegnelsen for slike varer eller tjenester etter at varemerket ble 

registrert – og altså i utgangspunktet oppfylte kravet til særpreg.  

 

30 Essig (2010) s. 9 flg.  

31 Part D, Cancellation, Section 2, punkt 2.3.4 

32 Ertesvåg (2014) 
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Lagmannsretten la, i likhet med tingretten, vekt på at Maarud ikke hadde fokus på varemerket 

POTETGULL i markedsføringen sin, men heller foretaksnavnet Maarud.33 Det ble også lagt 

vekt på at de fremlagte markedsundersøkelsene viste at potetgull er beskrivende eller 

generisk, og ikke hadde særpreg i varemerkerettslig forstand. I tillegg viste Orkla til at 

potetgull ble brukt beskrivende i en rekke offentlige dokumenter og lærebøker, blant annet en 

kostholdsundersøkelse fra Finnmark 1977-78, NOU 2007:8 og Den store norske 

bokmålsordboka til Kagge forlag (2014).   

Ut ifra en totalvurdering kom lagmannsretten til at det ikke er "tvil om at begrepet potetgull 

lenge før 2009/2010 og frem til i dag ble brukt av forbrukere, skjønnlitterære forfattere, i 

lærebøker, i ordbøker, i offentlige dokumenter, m.m. som alminnelig betegnelse på 

potetskiver stekt i olje. Det er lite som tyder på at ordet potetgull oppfattes som noe annet enn 

en betegnelse for varens art og ikke er særpreget i varemerkerettslig forstand" (mine 

kursiveringer). Lagmannsretten trekker også inn hensynet til friholdelse, og påpeker at man 

bør unngå monopolisering av ord som brukes beskrivende for et vareslag i så stor utstrekning 

som det potetgull gjør.  

Jeg finner grunn til å minne om at avgjørelser fra lagmannsretten ikke har samme vekt som 

avgjørelser fra Høyesterett, som jeg redegjorde kort for tidligere. Dette må man derfor huske 

på når man vurderer de uttalelsene lagmannsretten kom med i Potetgull-dommen. Samtidig er 

det gjerne slik at når uttalelsene i så stor grad er i samsvar med annen praksis og teori, tilsier 

det at den kan tjene som en god illustrasjon på vurderingene det er spørsmål om.  

Et annet eksempel er TRAMPOLINE, som var et registrert varemerke for Griswold-Nissen 

Trampoline & Tumbling Company. George P. Nissen var en gymnast som kom på ideen om å 

lage en trampoline etter å ha sett trapesartister i sirkus benytte sikkerhetsnett, og i 1941 var 

selskapet skapt.  

Allerede i 1961 traff en domstol i Iowa en avgjørelse34 som konkluderte med at 

TRAMPOLINE var degenerert, og i dag er det neppe noen som kaller slikt gymnastikkutstyr 

for noe annet enn nettopp en trampoline.  

 

33 LB-2015-195012  

34 Nissen Trampoline Company v. American Trampoline Co. 
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Det finnes enda flere eksempler fra amerikansk rett, blant annet den relativt nye Google-

saken. I 2012 registrerte Chris Gillespie over 700 domener, som alle inkluderte "google" i en 

form. Google, Inc. saksøkte Gillespie for brudd på deres rettigheter til varemerket GOOGLE. 

Google vant saken, og Gillespie måtte legge ned alle nettsidene.  

Deretter saksøkte Gillespie Google, med påstand om at varemerket GOOGLE var degenerert, 

fordi det hadde blitt den alminnelige betegnelsen for å søke på internett. I mai 2017 traff 

ankedomstolen en avgjørelse35, hvor de kom til at GOOGLE ikke var degenerert. Det ble 

særlig lagt vekt på at Google ikke bare er en søkemotor. De la videre vekt på at en påstand om 

degenerasjon må knyttes til en spesifikk tjeneste eller vare, og sa at "even if we assume that 

the public uses the verb "google" in a generic and indisciriminate sense, this tells us nothing 

about how the public primarily understands the word itself, irresepective of its grammatical 

function, with regard to internet search engines" (mine kursiveringer).  

Saken ble anket inn til den amerikanske høyesterett, som ikke slapp saken inn til behandling.  

I amerikansk rett legges det generelt stor vekt på at degenerasjon ikke har skjedd hvis det 

finnes et annet ord for varen, enn varemerket selv. Den samme tankegangen som i Google-

saken, ser man i Q-tips-saken36, hvor domstolen kom til at Q-TIPS ikke var degenerert fordi 

man også kunne kalle varen "medical swab" eller "cotton-tipped applicator". Disse 

synspunktene er ikke helt i tråd med det som virker å være lagt til grunn i norsk praksis. I 

POTETGULL-saken37 kom lagmannsretten til at POTETGULL manglet særpreg, til tross for 

at det finnes andre ord som kan brukes, blant annet chips og potetchips.38 Sakene fra den 

amerikanske domstolen kan, til tross for noen ulikheter, fortsatt virke illustrerende for hva 

som er å anse et degenerert varemerke og ikke.  

Det er, som nevnt, særlig ordmerker som står i fare for å bli degenerert. Mange registrerte 

ordmerker har fra starten av vært rene fantasiord, og står derfor i fare for å bli en del av 

dagligtalen eller bransjespråket – nettopp fordi man mangler andre ord.39 Det betyr likevel 

ikke at figurmerker ikke kan degenereres. En slik avgrensning er heller ikke uttrykkelig 

 

35 David Elliot, Chris Gillespie v. Google, Inc., 

36 Q-tips, Inc. v. Johnson & Johnson 

37 Nærmere gjennomgått i punkt 2.3 

38 Denne saken gjaldt som nevnt ugyldiggjøring, og ikke degenerasjon, men det som er uttalt om manglende 

særpreg like fullt være illustrerende.   

39 Lassen (2011), s. 123 
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inntatt i bestemmelsene som regulerer degenerasjon. Knoph skrev allerede i 1936 at 

figurmerker er "kjent i mange land, og mange av dem er helt internasjonale"40. Som eksempel 

brukte han "tyrk fritegn for tobakk, en gran for jernvarer" osv. Disse var ikke degenererte i 

den betydningen vi kjenner i dag – ved at det var tale om registrerte varemerker som i 

etterkant av registreringen hadde mistet sitt særpreg – men det var tale om ikke-registrerte 

figurmerke som manglet særpreg for sine vareklasser. Et eksempel fra nyere tid er et grønt 

kors på hvit bakgrunn for apoteker og helsekost. 

Det finnes likevel få eksempler fra praksis på degenererte figurmerker41, og dette bidrar til å 

understreke at dette ikke er like aktuelt som degenererte ordmerker. Dette har en sammenheng 

med at degenererte merker ofte er degenerert fordi det har blitt en del av dagligtalen vår. Det 

er vanskeligere når det gjelder figurmerker, enn ord og uttrykk. Dette har støtte i ordlyden, 

som henviser til "the common name".  

Det er særlig stor fare for at et varemerke blir "the common name", eller "den alminnelige 

betegnelsen", dersom det ikke finnes noe annet ord for varen enn varemerket. Singerdoktrinen 

kan illustrere dette.42 Singerdoktrinen er en slags automatisk degenerasjon, og går ut på at 

varemerket til en patentert oppfinnelse blir allmenn når patentbeskyttelsen utløper, med 

mindre varemerket har fått en såkalt "secondary meaning"43. Dette innebærer at varemerket 

har fått en betydning utover å bare være en betegnelse for den patenterte oppfinnelsen, og har 

sammenheng med at dersom det kommer en ny oppfinnelse på markedet, finnes det ikke noe 

annet ord for varen enn det navnet merkehaver har gitt den. Når beskyttelsen så opphører, 

typisk etter 20 år, er det mest nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter 

merkenavnet som en betegnelse for varen som sådan.  

Singerdoktrinen praktiseres bare som en fast regel i enkelte land. Vi har ingen slik regel i 

Norge, og den gjelder som nevnt bare for varemerker anvendt på patenterte oppfinnelser, men 

resultatet vil trolig bli det samme for andre varemerker også; dersom varemerket er det eneste 

ordet for varen i det norske språk, er det nærliggende at varemerket i de fleste tilfeller regnes 

som degenerert. Ikke fordi det er en regel, men fordi det vil være vanskeligere å komme på et 

nytt ord for en helt ukjent og ny vare – en direkte konsekvens av en monopolsituasjon for 

 

40 Knoph (1936) s. 422 

41 Se likevel Case C-145/05 Levi Strauss v. Casucci som omtales nærmere i punkt 3.3.5.2 

42 Lassen (2011), s. 124 

43 Holmqvist (1971) s. 264 flg.  
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merkehaver. Et eksempel er nettopp Vipps. Da Vipps ble lansert, var det et helt nytt fenomen i 

Norge, og det kan neppe sies at Vipps har noen "secondary meaning" i det norske språk.  

2.4.3 "In the trade"  

I tillegg må varemerket ha blitt den alminnelige betegnelsen "in the trade"/"i bransjen". Dette 

kan gi inntrykk av at det er bransjeoppfatningen det kommer an på, når man skal vurdere om 

et varemerke er degenerert.44 Det følger av EU-domstolens praksis knyttet til 

varemerkedirektivet at det er «den relevante kretsens oppfatning» som får betydning. I C-

371/02 Björnekulla Fruktindustrier v. Procordia Food uttalte domstolen at  

"in cases where intermediaries participate in the distribution to the consumer or the 

end user of a product which is the subject of a registered trade mark, the relevant 

classes of persons whose views fall to be taken into account in determining whether 

that trade mark has become the common name in the trade for the product in question 

comprise all consumers and end users and, depending on the features of the market 

concerned, all those in the trade who deal with that product commercially." 

Med andre ord er det først og fremst forbrukerne og sluttbrukerne av produktet sin oppfatning 

som har betydning, men også de som tidligere har handlet med produktet i en kommersiell 

sammenheng kan, etter omstendighetene, være av betydning. En "forbruker" er den som 

gjennomfører kjøpet, mens en "sluttbruker" er den som til slutt bruker produktet. Hvis samme 

person kjøper og bruker produktet, er forbrukeren og sluttbrukeren, samme person. Når det 

gjelder "all those in the trade who deal with that product commercially" er det noe mer uklart 

hva domstolen legger i dette, men det er mest nærliggende å anta at det siktes til at et produkt 

kan ha flere omsetningskretser, herunder håndverkere, forhandlere, forbrukere osv. Dersom 

det dreier seg om et bransjespesifikt ord, vil ordet kunne være beskrivende for de 

profesjonelle kjøperne, men ikke for forbrukerne. Dersom det er flere omsetningskretser skal 

det være tilstrekkelig å bevise at ordet anses som beskrivende i en av disse 

omsetningskretsene, og i slike tilfeller skal varemerkeregistreringen slettes.  

Dette er i samsvar med forarbeidene til vml. § 1445, som omhandler de alminnelige 

registreringsvilkårene og herunder kravet til særpreg. Det følger av punkt 14.1.2 på side 49, at 

 

44 Lassen (2011), s.123 

45 Ot.prp.nr. 98 (2008-2009)  
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for vanlige forbruksvarer vil "den relevante målestokken være gjennomsnittsforbrukeren, som 

etter EF-domstolens praksis skal anses for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og 

velunderrettet". I og med at degenerasjon typisk er når et merke har mistet særpreget som lå 

til grunn for registreringen, er det grunn til å tro at dette synspunktet også gjelder ved 

avgjørelsen av om et merke har degenerert.  

I KFIRs behandling av ordmerket PAVEWAY uttalte de i premiss 15 at det "bare [er] 

relevant å legge vekt på dokumentasjon som knytter seg til den norske omsetningskretsen 

(…).".46 EUIPO la seg på samme linje i Spinning-saken47, hvor de uttalte at siden 

bevismengden for merkets særpreg fokuserte på Tsjekkia, var det tsjekkernes oppfatning som 

var den relevante. EUIPOs avgjørelse i saken ble anket til EU-domstolen, som så uttalte at 

"the relevant public" må defineres "in the light of the characteristics of the market for that 

product or service"48. Videre uttalte EU-domstolen at EUIPO tok feil da de kom til at 

profesjonelle kunder ikke var en del av "the revelant public as regards 'exercise equipment', 

fordi ergometersykler også kjøpes av treningssentre, sportsfasiliteter og 

rehabiliteringsfasiliteter.  

Det kan altså fremstå som at, i tillegg til gjennomsnittsforbrukerens oppfatning, kan også 

bransjeoppfatningen være relevant i vurderingen av om en vare eller tjeneste har blitt "den 

alminnelige betegnelsen" – hvis det er naturlig basert på varen eller tjenestens 

omsetningskrets og karakter. Ut fra EU-domstolens uttalelser i SPINNING-saken fremstår det 

som at dette beror på en helhetsvurdering, hvor man blant annet må se hen til hvem som har 

kjøpt varen eller tjenesten.   

Det er uansett klart at den relevante kretsen kan være så snevert som ett land. Det finnes flere 

eksempler på at et varemerke har degenert i ett land, men ikke i et annet. 49 

Endelig kan det stilles spørsmål om hvor stor del av bransjen som må oppfatte en vare eller 

tjeneste som den alminnelige betegnelsen, før lovens vilkår er oppfylt. EUIPO skriver i sine 

retningslinjer at en varemerkeregistrering kan slettes dersom "it has become the common 

 

46 KFIR-2013-14 

47 Case R 2375/2014-5 Mad Dogg Athletics v. Aerospinning Master Franchising 

48 Case T-718/16 Mad Dogg Athletics v. EUIPO, premiss 54 

49 Dette gjelder, for eksempel, THERMOS, som er degenerert i USA, men ikke i Norge. Dette er omtalt tidligere 

i punkt 2.3 



18 

 

name (…) among the vast majority of the relevant public".50 Longman Dictionary of 

Contemporary English definerer "vast majority" som et uttrykk som blir brukt når man vil 

"emphasize that something is true about almost all of a group of people or things".51 Dette er 

en god pekepinn, selv om det hverken er hensiktsmessig eller mulig å oppstille noen 

prosentuell terskel; alle vilkår i degenerasjonsbestemmelsene beror på en helhetsvurdering.  

2.4.4 "A product or service in respect of which it is registered" 

Varemerket må også ha blitt den alminnelige betegnelsen for "a product or service in respect 

of which it is registered". I vml. § 36 b) er dette formulert som "slike varer eller tjenester som 

det er registrert for". Det er altså de bestemte angitte varene som er avgjørende.  

Det vil si at hvis "Voi" er et registrert varemerke for el-sparkesykler, men blir den alminnelige 

betegnelsen for dopapir, kan "Voi" fortsatt være et registrert varemerke for el-sparkesykler.  

2.4.5 "In consequence of acts or inactivity of the proprietor" 

Det stilles endelig krav til at merket har blitt den alminnelige betegnelsen for slike varer eller 

tjenester, som følge av merkehaverens handling eller passivitet. Det stilles altså krav til 

årsakssammenheng mellom merkehaverens opptreden, og merkets utvikling til å bli en 

generisk betegnelse.  

Dette kommer jeg nærmere tilbake til i punkt 3 og 4, da en analyse av dette vilkåret er 

oppgavens hovedtema.  

2.5 Hvordan motvirke degenerasjon 

Før det går så langt at det er tale om mulig degenerasjon, er det flere tiltak merkehaver kan 

gjøre for å motvirke at merket blir den alminnelige betegnelsen for varen eller tjenesten; både 

på egenhånd og gjennom å anmode andre.  

Det enkleste merkehaver kan gjøre selv, er å aldri bruke varemerket med liten forbokstav, 

eller i bestemt form.52 Det samme gjelder å bruke varemerket i verbform. Det er, for 

eksempel, ingen god idé at merkehaver selv bruker "å vippse", eller sier "jeg tar med 

 

50 Part D, Cancellation, Section 2, punkt 2.3.3 

51 Longman (u.å.) 

52 Lassen (2011), s. 125 
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potetgullet jeg har hjemme, i kveld". Ved å bruke merket med liten forbokstav vil merkehaver 

gi inntrykk av at det dreier seg om en alminnelig betegnelse, og ikke et egennavn.  

Man bør også, så langt det lar seg gjøre, bruke varemerket sammen med den generiske 

betegnelsen; ikke sammen med foretaksnavnet. DnB kunne markedsført deres varemerke 

VIPPS som "VIPPS pengeoverføring", og ikke "DnB VIPPS". I tillegg til alt dette er det lurt å 

informere om at varemerket er et varemerke. Noen merkehavere bruker fotnoter i annonser, 

for eksempel: "*TABASCO er registrert varemerke for McIlhenny-konsernets peppersaus"53. 

Alternativt kan man tilføye det internasjonale symbolet ® som viser at det er tale om et 

registrert varemerke.  

Å passe på at egen bruk av varemerket ikke medvirker til degenerasjon, er en relativt enkel 

sak. Det som ofte er fallgruvene er andres bruk av varemerket som en generisk betegnelse. 

Det finnes likevel flere tiltak merkehaver kan foreta seg for å begrense andres urettmessige 

bruk av hennes registrerte varemerke.  

For det første kan merkehaver kontakte "forfatter, hovedredaktør, utgiver og forlegger" av 

verk som leksikon, lærebok eller lignende, for å sørge for at "merket ikke blir gjengitt uten at 

det samtidig fremgår at det er beskyttet ved registrering", jf. vml. § 11. Dette er en 

videreføring av 1961-lovens § 11, som gjennomgås nærmere i punkt 4.2. I 2014 tok, for 

eksempel, Orkla kontakt med Språkrådet, for å få "seigmann" fjernet fra ordboken.54 Hvis det 

ikke ble fjernet, skulle det i hvert fall spesifiseres at det var et registrert varemerke, slik § 11 

gir merkehaver rett til. Språkrådet fulgte ikke opp Orklas anmodning, fordi de mente 

"seigmann" var degenerert.  

Orkla var på samme spor da de i 2016 kontaktet pizzarestauranter som brukte varemerket 

"Grandiosa" som navn på en pizza i deres menyer.55 Selv om de ikke trengte § 11, i og med at 

det ikke er snakk om et faglig verk og det er tale om aktiv håndheving for å bevare vernet, er 

dette et godt eksempel på at merkehaver har tatt aktive skritt for å motvirke degenerasjon.  

Som tidligere nevnt, er SEGWAY et registrert varemerke som trolig er på god vei til å bli 

degenerert. Se mer om dette i punkt 2.4.2. På bakgrunn av dette så også Segway Norge seg 

 

53 Lassen (2011), s. 125 

54 Trulsen (2014) 

55 TV2 (2016) 
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nødt til å gå ut med en pressemelding i 2015, da de så at SEGWAY ble brukt om andre 

produkter og i andre sammenhenger enn omtale av det registrerte varemerket.56 Det kan stilles 

spørsmål om hvor langt denne pressemeldingen når i den relevante kretsen, men det viser i 

alle fall at merkehaver ikke forholder seg passiv. 

Man ser også slike handlinger i utlandet. Selv om det for de fleste nordmenn kan være 

vanskelig å tro, er XEROX et varemerke som ofte blir brukt som den alminnelige betegnelsen 

for kopimaskiner og kopiering som sådan, selv om ingen domstol enda har kjent varemerker 

degenerert. De har ved flere anledninger sett seg nødt til å informere publikum om at XEROX 

er et registrert varemerke, blant annet da de i 2019 satt inn en annonse i en avis i Manila, 

Filipinene.57 De har også tidligere hatt flere reklamer knyttet til problemet, hvorav en av dem 

henviste til degenerasjonen av ASPIRIN58: "When you use 'xerox' the way you use 'aspirin,' 

we get a headache". 

Det er altså flere tiltak merkehaver kan gjennomføre, uten at det hverken koster mye penger 

eller tar mye tid. Det er rimelig å forvente at dette følges opp, dersom man har en så sterk 

merkevare at det kan bli tale om degenerasjon.  

Siden ingen av de fire nevnte sakene gjelder varemerker som er kjent degenerert, er det 

vanskelig å si konkret om disse handlingene ville vært nok til at man etter loven ikke har 

forholdt seg passiv. Jeg vil komme nærmere tilbake til hvilken terskel vilkåret om 

merkehaverens opptreden oppstiller i punkt 3.5.  

3 Kravet til handling eller passivitet 

3.1 Innledning 

Både direktivet og den norske varemerkeloven følger et tosporet system, hvor det ikke er nok 

at et varemerke har degenerert; degenerasjonen må også være en følge av merkehaverens 

handlinger eller passivitet. Det oppstilles altså to vilkår for at registreringen av varemerket 

skal kunne slettes, og dette vil i det følgende omtales som "tovilkårssystemet". I 

utgangspunktet gir dette inntrykket av at varemerker kan degenerere i sin helhet, uten at de 

 

56 Segway Norge (2015) 

57 Madarang (2019) 

58 For mer om varemerket ASPIRIN, se punkt 3.4.1. 
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kan begjæres slettes, hvis det ikke er en følge av handling eller passivitet. Som jeg vil 

redegjøre nærmere for under punkt 3.2, var dette ikke mulig etter varemerkeloven fra 1961.  

Vilkåret er, i juridisk teori, fremstilt som en sikkerhetsventil, som skal hindre sletting i de 

mest urimelige tilfellene. Dette er trolig mest aktuelt for nyoppstartede eller mindre selskaper, 

som ikke enda har økonomien eller kapasitet til å gripe inn mot enhver urettmessig 

varemerkebruk, nettopp fordi det har blitt nedlagt mye tid og penger i varemerkebygging.  

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for degenerasjonsinstituttets historiske utvikling og 

hensynene bak, samt foreta en nærmere tolkning og analyse av vilkårets betydning. Jeg skal 

først se om vilkåret rent formelt sett har noen realitet, før jeg skal se på dets eventuelle 

selvstendige og praktiske betydning. Spørsmålet er derfor hva som ligger i vilkåret 

"merkehaverens handlinger eller passivitet", jf. vml. § 36 b).  

3.2 Historisk utvikling 

For å se på betydningen av andre del av tovilkårssystemet – kravet til merkehaverens handling 

eller passivitet – kan det først være nyttig å se hen til degenerasjonsinstituttets historiske 

utvikling, for å se om det foreligger noen forhold som kan kaste lys over vilkårets realitet. 

Norges første varemerkelov var Lov om beskyttelse for varemærker av 26. mai 1884. Selv om 

man kan se klare trekk mellom 1884- og 2010-loven, var det ingen uttrykkelig 

degenerasjonsbestemmelse i 1884-loven. Det nærmeste man kom var § 10 som lød "Er et 

Varemærke blevet registreret, som utelukkende bestaar af Tegn eller Mærker, der almindelig 

benyttes i visse Klasser av Forretninger, kan det fordre utslettet af Enhver, der driver saadan 

Forretning". Friholdelsesbehovet har altså vært styrende fra første stund, og selv om 

degenerasjon som begrep og institutt ikke ble etablert før seinere, ser man klare trekk av at 

man ønsket at alminnelig benyttede ord skulle være tilgjengelig for alle å bruke. Jeg kommer 

nærmere tilbake til friholdelsesbehovet i punkt 3.5. 

Det tok ikke lang tid før vi fikk ny varemerkelov, og 2. juli 1910 kom Lov om Varemerker og 

om utilbørlige Varekjendetegn og Forretningsnavn. Heller ikke her var det noen klar 

degenerasjonsbestemmelse, men § 9 åpnet for sletting dersom "vilkårene for varemerkevernet 

(…) ikke foreligger". Med andre ord ble det åpnet for sletting av varemerker som hadde 

mistet sin distinktivitet, som jo gir uttrykk for degenerasjon.  
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Første gang degenerasjon som sådan ble diskutert, var under lovforberedelsene til Lov om 

varemerker av 3. mars 1961 nr. 4. I NUT 1958:1 avsnitt II, 18, uttalte lovkomiteen seg om 

hva som måtte ligge i at vilkårene for varemerkevern ikke foreligger. De sa da at "dette må 

forstås og har også vært forstått derhen, at hvis et varemerke etter å være registrert, senere går 

over til å bli en alminnelig varebetegnelse, slik at det ikke lenger er egnet til å atskille 

merkehaverens varer fra andres, jfr. VI. § 2, første ledd, kan registreringen kjennes ugyldig 

ved dom, selvom den opprinnelig hadde vært fullt rettsgyldig. I teorien kalles dette at 

varemerket «degenererer»." 

Videre skriver de at slik degenerasjon kan skyldes at merkehaveren selv anvender merket som 

en generisk betegnelse, eller at hun ikke griper inn mot urettmessig bruk av merket. Man ser 

altså her at de diskuterer det nå lovfestede kravet til handling eller passivitet, men kravet 

lovfestes ikke i denne omgang. 

I 1961-loven var degenerasjon regulert i § 25 (2), hvor vilkårene var at "registreringen 

åpenbart har mistet karakter av særmerke" for at det skulle kunne slettes. Det var altså ikke 

stilt noen uttrykkelige krav til handling eller passivitet, og til tross for at vi var EØS-rettslig 

forpliktet til å følge varemerkedirektivet allerede tidlig på 90-tallet, ble ikke tovilkårssystemet 

innført i norsk rett før varemerkeloven av 2010 trådte i kraft.  

Tovilkårssystemet i artikkel 12 nr. 2 a) og vml. § 36 b) ble først innført i norsk rett for et 

knapt tiår siden, og er ikke å se i noen av de tre første varemerkelovene vi hadde her til lands. 

I forarbeidene til 2010-loven59 skrives det på s. 68, i punkt 14.1.5, at "normalt vil slik 

degenerasjon ha sammenheng med handlinger eller passivitet hos merkehaveren, for eksempel 

at han ikke har grepet inn mot andres ulovlig bruk av varemerket". Innføringen av 

tovilkårssystemet begrunnes videre i at bestemmelsen gjennomfører artikkel 12 nr. 2 a).  

En naturlig tolkning av det departementet skriver, vil være at det ikke alltid er slik at 

degenerasjon har sammenheng med aktive handlinger eller passivitet, og at det derfor finnes 

tilfeller som ikke rammes av bestemmelsen på grunn av tovilkårssystemet. Dette underbygger 

den tolkning ordlyden gir uttrykk for, og får også støtte i teori. 

At NYLON var et varemerke, er det nemlig ikke så mange som vet – de fleste forbinder 

"nylon" med materialet. Varemerket NYLON degenererte i Norge lenge før noe NYLON-

 

59 Ot.prp.nr.98 (2008-2009) 
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produkt var markedsført her; allerede før slutten av annen verdenskrig.60 Nylon ble først 

fremstilt i 1935 som en type kunstfiber, og allerede i 1939 begynte det amerikanske firmaet 

DuPont å selge damestrømper under varemerket NYLON.61 Under andre verdenskrig fikk 

nylon enda et bruksområde, da det ble brukt som en erstatning for silke i fallskjermer. Det ble 

da allment kjent i Norge at "fallskjermstoffet" var ypperlig til å sy undertøy, til tross for at 

damestrømpene ikke var lansert i landet, og DuPont stod derfor helt maktesløs overfor 

degenerasjonen.  

Hvis man skal legge ordlyden i varemerkedirektivet og vml. § 36 b) til grunn, ville NYLON 

ikke blitt degenerert hvis dette skjedde i dag. Som Lassen og Stenvik selv skriver, kan det i 

slike tilfelle "nok forekomme at en varemerkeregistrering kan kreves opprettholdt til tross for 

at merket har tapt sitt særpreg"62. Dette understreker at innføringen av tovilkårssystemet, 

medførte en innskrenking av mulighetene til å slette varemerker grunnet degenerasjon; en 

innskrenking som ikke nødvendigvis er i samsvar med hensynene bak bestemmelsen.  

Degenerasjonssaker fra før 2010, ville altså blitt avgjort uten å se på årsaken til 

degenereringen. Det er ikke skrevet noe om hvorfor man, etter så mange år uten, plutselig 

innførte tovilkårssystemet – annet enn at det er en naturlig årsak av Norges EØS-rettslige 

forpliktelser.  

3.3 Hensyn 

Et av hensynene bak degenerasjonsbestemmelsen, er at vi ikke ønsker at varemerker uten 

distinktivitet – som er beskrivende og mangler særpreg – skal være registrert og dermed gi 

noen enerett til bruk. Den universelt aksepterte oppfatningen er at merker som ikke vil 

oppfylle registreringsvilkårene dersom søknaden ble sendt i dag, heller ikke fortjener 

beskyttelse en allerede eksisterende varemerkeregistrering gir. Slike beskrivende varemerker 

gir uttrykk for en allmenn betegnelse, og det ville være både urimelig og urettferdig om noen 

skulle få enerett til å bruke disse. Det er dette som omtales som "friholdelsesbehovet".63 

Friholdelsesbehovets betydning ble også påpekt i Rt. 1995 s. 1908 Mozell hvor førstvoterende 

uttalte at "et vesentlig hensyn bak regelen i varemerkeloven § 13 første ledd er 

 

60 Lassen (2011), s. 125 

61 DuPont de Nemours, Inc. (u.å.) 

62 Lassen (2011), s. 125 

63 Lassen (2011), s. 57 
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friholdelsesbehovet". § 13 (1) i den gamle varemerkeloven var bestemmelsen som stilte krav 

til særpreg for registrering av varemerket.  

EU-domstolen har ved flere anledninger uttalt seg om hvordan friholdelsesbehovet skal 

forstås. I C-108/97 – 109/97 Windsurf Chiemsee Produktions v. Boots, premiss 24 og 25, blir 

det påpekt at artikkel 3 nr. 1 c) er utformet for den allmenne interessen, nemlig fordi den 

regulerer at beskrivende tegn (…) fritt kan brukes av alle. Artikkelen forhindrer derfor slike 

tegn fra å være forbeholdt et foretak alene fordi de er registrert som varemerker. Det samme 

ble påpekt i C-53/01 – 55/01 Linde  v. Deutsches Patent- and Markenamt premiss 73 som 

viser til Windsurf Chiemsee-saken.  

Sammenfatningsvis kan man si at beskrivende figurer, ord, uttrykk osv., ikke skal gi noen 

enerett gjennom varemerkeregistrering, men i stedet holdes fritt slik at også andre kan bruke 

dem. I tillegg ville det vanskeliggjøre opprinnelsesgarantifunksjonen, dersom enkelte 

beskrivende varemerker kan bestå. Opprinnelsesgarantifunksjonen er, som nevnt, helt 

grunnleggende i varemerkeretten. Det er verdt å nevne at det ikke foreligger noe forbud mot å 

registrere varemerker som inneholder enkelte deskriptive elementer; det er den helhetlige 

distinktiviteten som er avgjørende.64 En nylig avgjørelse fra Patentkontoret i USA illustrerer 

nettopp dette. Merkenavnet til hotellsøketjenesten Booking.com ble søkt registrert, fordi de 

mente at å tilføye ".com" på slutten av et generisk ord som "booking" var nok for å kunne 

registrere varemerket. Dette var ikke Patentkontoret enig i, og saken skal nå til Høyesterett.65  

På den annen side er rettighetene som følger med en varemerkeregistrering, et grunnleggende 

insentiv for kreativitet og utvikling i markedet. Det har flere ganger i juridisk teori og praksis 

blitt påpekt at merkehaver ikke bør miste et verdifullt varemerke på grunn av forhold utenfor 

hans kontroll, se, blant annet, EU-domstolen i Levi Strauss-saken66 og Kornspitz-saken67, som 

gjennomgås nærmere i punkt 3.3.5. 

Dersom man hadde gått bort fra ordningen med varemerkeregistrering og enerett, er det nok 

få bedrifter som hadde brukt tid og penger på merkevarebygging. Et av de viktigste 

nøkkelordene i en prosess med merkevarebygging er særpreg. Uten særpreg ville man fått et 

 

64 Lassen (2011), s. 55 

65 Alsberg (2019) 

66 Case C-145/05 Levi Strauss v. Casucci, premiss 19 

67 Case C-409/12 The Kornspitz Company v. Pfahnl Backmittel, premiss 32 
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veldig ensformig marked, hvor alt ble solgt uten en merkevare og de egenskaper og kvaliteter 

man forbinder med en merkevare. Det ville ikke lenger fantes Coca-Cola eller Pepsi, bare 

colabrus. Fanta hadde heller ikke eksistert, men det ville vært kalt "appelsinbrus". Det ville 

ikke vært noen måte å skille Fanta og Solo fra hverandre, fordi begge hadde vært 

"appelsinbrus". Dette ville videre vanskeliggjort opprinnelsesgarantifunksjonen, fordi hvem 

som helst kunne brukt andres produktnavn, så lenge det ikke medfører fare for forveksling. 

Det er åpenbart ingen enkel oppgave å balansere disse hensynene mot hverandre når man skal 

utforme en degenerasjons-regel. Basert på de generelle hensynene bak 

degenerasjonsbestemmelsen, taler det for at varemerker som har degenerert til tross for aktiv 

inngripen fra merkehaver, også bør slettes. Basert på hensynet til merkehaver, blir 

konklusjonen den motsatte.  

EU-domstolen uttaler i flere av sakene som gjennomgås nedenfor, at disse hensynene ble 

balansert mot hverandre når man utformet ordlyden i artikkel 12 nr. 2 a). En problemstilling 

blir da om disse hensynene også skal trekkes inn i anvendelsen av artikkelen, eller om de er 

ferdig balansert. De underliggende hensynene vil trolig være relevant ved anvendelsen av 

bestemmelsen, og vurderingen av om man har gjort "nok" vil trolig bli en avveining mellom 

de ulike interessene.  

3.4 Vilkårets formelle realitet 

Ordlyden i vml. § 36 b) viser til merkehaverens handlinger eller passivitet. I Det norske 

akademis ordbok er "handle" definert som "være virksom, aktiv; foreta seg noe (for å oppnå 

noe); gripe aktivt inn"68. Motsatt er "passiv" definert som "person som ikke handler; 

uvirksom"69. De to begrepene fremstår altså som motsetninger, med aktive handlinger på den 

ene siden og passive uvirksomhet på den andre. 

Når det gjelder "aktive handlinger", er det tale om aktive handlinger merkehaver foretar seg 

for å svekke sitt eget varemerke. På den annen side, når det gjelder passivitet, dreier det seg 

om manglende inngripen mot urettmessig eller ukorrekt bruk av varemerket det gjelder. Med 

tanke på at det nok er få merkehavere som med viten og vilje ønsker å svekke sitt eget 

 

68 Det Norske Akademis Ordbok (u.å.) 

69 Det Norske Akademis Ordbok (u.å.) 
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varemerke, tar trolig kategorien "aktive handlinger" sikte på markedsføringshandlinger som er 

uheldige i lys av varemerkeretten, som for eksempel DnBs lansering av "å vippse".  

Det kan tenkes at man både har foretatt aktive handlinger og vært passiv. Et eksempel på dette 

er ASPIRIN.70 Tablettene ble markedsført som "BAYER ASPIRIN" i USA på tidlig 1900-

tallet, og tillot i mange år at andre produsenter brukte "Aspirin" som betegnelse på sine 

smertestillende tabletter. Det endte med at varemerkeregistreringen ble slettet. Amerikanske 

jurister har i lang tid hevdet at markedsføring som "BAYER ASPIRIN" medførte at 

forbrukerne trodde Bayer var varemerket, og Aspirin var produktet. Dette kunne vært unngått 

hvis de ble markedsført som "ASPIRIN HODEPINETABLETTER" eller "ASPIRIN 

ACETYLSALICYLTABLETTER".71 I tillegg burde selvfølgelig merkehaver grepet inn mot 

andres bruk av "ASPIRIN".  

Et annet eksempel er ADVENTURE-saken fra den svenske domstolen.72 Et reisebyrå hadde 

selv reklamert med slagordet "Alt i rundrejser og adventure" og "adventurerejser" i mange år, 

noe som førte til at varemerket ble kjent degenerert. I tillegg hadde ikke merkehaver grepet 

inn mot andres bruk av merket.  

Basert på ordlyden er det ikke rom for de tilfellene hvor et varemerke degenererer uten at det 

har noen sammenheng med "merkehaverens handlinger eller passivitet".  

Spørsmålet blir derfor om vilkåret knyttet til merkehaverens opptreden har noen formell 

realitet. Hva skjer med de tilfellene hvor et varemerke har blitt "den alminnelige betegnelsen" 

uten at merkehaver kan klandres? Om et vilkår har noen realitet, baserer seg i stor grad på om 

det faktisk vektlegges og drøftes av domstolen – og om det således kan sies å ha selvstendig 

betydning. I dette punktet skal jeg se nærmere på hvordan domstolen behandler vilkåret 

knyttet til merkehaverens opptreden, og hvilken betydning det gis, før jeg i det videre skal se 

nærmere på innholdet og den rent praktiske betydning. 

En belysende sak er C-145/05 Levi Strauss & Co. V. Casucci SpA (heretter Levi/Levi 

Strauss). I 1980 fikk Levi registrert et grafisk merke kjent som "mouette" (måke) for klasse 

25; et design representert av en dobbel rad med søm som krummet seg nedover i midten, 

 

70 Lassen (2011), s. 125 

71 Lassen (2011), s. 125 

72 SHD 10.4.2002 (V-15-00) Adventure 
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plassert i midten av en femkantet lomme. Casucci lanserte så en bukse med samme doble søm 

og femkantet lomme, men sømmen krummet seg oppover i midten. 

Saken hadde lang fartstid i det belgiske rettssystemet, hvor den til slutt endte hos Court of 

Cassation, som så ba EU-domstolen om en forhåndsavgjørelse. Et av spørsmålene domstolen 

skulle behandle var hvordan merkehaverens stilling er hvis varemerket helt eller delvis har 

mistet sitt særpreg etter at den ulovlige bruken ble påbegynt, og tapet helt eller delvis skyldes 

en handling eller unnlatelse fra merkehaver.  

Domstolen behandler artikkel 12 nr. 2 a), og påpeker at formålet med varemerkedirektivet er å 

skape en balanse mellom merkehaverens interesse av å sikre dets vesentlige funksjon, og 

andre økonomiske aktørers friholdelsesbehov. Beskyttelsen av et varemerke er ikke ubetinget, 

ettersom det stilles krav til at merkehaver må være tilstrekkelig årvåken ved å motsette seg 

urettmessig bruk.  

Domstolen uttaler i tillegg at da lovgiver vedtok den sikkerhetsventilen kravet til handling 

eller passivitet kan sies å være, balanserte han merkehaverens interesser mot konkurrentenes. 

Resultatet ble ordlyden man ser i artikkel 12 nr. 2 a), og den nasjonale lovgivningen, i dag.  

Det sies videre, i premiss 19, at så lenge degenerasjonen ikke kan linkes til merkehaverens 

opptreden, "and particularly when the loss of the distinctive character is linked to the activity 

of a third party using a sign which infringes the mark, the proprietor must continue to enjoy 

protection." 

Med andre ord sier domstolen selv i denne saken at dersom et varemerke har blitt den 

alminnelige betegnelsen for slike handlinger eller tjenester, uten at det kan kobles til 

merkehaverens handlinger eller passivitet, skal merket fortsatt nyte beskyttelse. Likevel 

fremstår ikke uttalelsene som å være i tråd med ordlyden og den forståelse som legges til 

grunn i etterfølgende saker, all den tid domstolens uttalelser må forstås slik at passivitet mot 

inngrep ikke er "relevant passivitet" etter artikkelen. Å forholde seg passiv overfor en 

tredjepersons urettmessige bruk av det registrerte varemerket, synes å være selve kjernen i 

"merkehaverens (…) passivitet".  

Flere av uttalelsene fra Levi-saken er fulgt opp i blant annet C-102/07 adidas and adidas 

Benelux v. Marca Mode etc. og C-409/12 The Kornspitz Company v. Pfahnl Backmittel 

(heretter Kornspitz). Derimot går domstolen i sistnevnte sak bort fra at passivitet mot inngrep 

ikke er relevant passivitet etter artikkelen.  
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Adidas AG er merkehaver for et figurativt varemerke bestående av tre vertikale, parallelle 

striper av samme tykkelse, som alltid er plassert på siden av sports- og fritidsklær, i en 

kontrastfarge.73 Adidas Benelux BV er innehaveren av en eksklusiv lisens for Benelux-

landene gitt av Adidas AG.74   

Marca Mode, C&A, H&M og Vendex er noen av konkurrentene til Adidas i tekstilbransjen 

generelt, og da flere av disse lanserte sports- og fritidsklær med to parallelle striper i 

kontrastfarger, anla Adidas AG og Adidas Benelux sak mot dem. Saken endte hos Høyesterett 

i Nederland, som så henvendte seg til EU-domstolen for en forhåndsavgjørelse. 

I premiss 24 uttaler domstolen seg generelt om artikkel 12 nr. 2 a), og legger seg på samme 

linje som i Levi Strauss-saken når de uttaler at "a trade mark is liable to revocation if, (…), in 

consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the 

trade for a product or service in respect of which it is registered". Videre uttaler de også, som i 

Levi Strauss-saken, at lovgiver her har balansert interessene til merkehaver mot 

konkurrentenes interesse av friholdelse.  

I den litt nyere Kornspitz-saken fra 2014, var spørsmålet om varemerket KORNSPITZ var 

degenerert. Backaldrin Österreich The Kornspitz Company BmbH (heretter Backaldrin) 

hadde registrert varemerket KORNSPITZ for varer i klasse 30, som inkluderer bakervarer og 

lignende. En av Backaldrins største konkurrenter er Pfahnl Backmittel GmbH (heretter 

Pfahnl), som mener kornspitz er en generell betegnelse på brødruller som er avlange og blir 

tynnere i begge ender. 

I østerisk rett var degenerasjon på dette tidspunktet regulert av § 33b i varemerkeloven fra 

1970, hvor første ledd hadde samme ordlyd som artikkel 12 nr. 2 a) i varemerkedirektivet. 

Pfahnl anla i 2010 sak for å få slettet registreringen av varemerket KORNSPITZ, og Oberster 

Patent- und Markensenat henviste saken derfor til EU-domstolen for en forhåndsavgjørelse.  

EU-domstolen følger i premiss 32 opp både Levi Strauss-saken75 og Adidas-saken76, hvor de 

uttaler seg om balansen mellom merkehaverens interesser og konkurrentenes behov for 

 

73 Case C-102/07 adidas and adidas Benelux v. Marca Mode etc., premiss 8 

74 Ibid, premiss 9 

75 Case C-145/05 Levi Strauss & Co. v. Casucci 

76 Case C-102/07 adidas and adidas Benelux v. Marca Mode etc. 
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friholdelse, samt at det er et krav at varemerket har blitt den alminnelige betegnelsen for slike 

varer eller tjenester på grunn av merkehaverens handlinger eller passivitet.  

Likevel viser avgjørelsen av EU-domstolen har endret sitt syn på tredjepersons urettmessige 

bruk av det registrerte varemerket, og merkehaverens passivitet overfor slike handlinger. I 

Levi-saken virket det, som nevnt, som at EU-domstolen la seg på en linje hvor merkehaver 

fortsatt skulle få nyte beskyttelse, dersom "the loss of the distinctive character is linked to the 

activity of a third party using a sign which infringes the mark". I Kornspitz-saken kom 

domstolen, på den annen side, til at merkehaver måtte anses passiv når han ikke grep inn 

overfor tredjepersons – her, selgerne – manglende opplysning om at KORNSPITZ var et 

registrert varemerke. Dette synes å være en helomvending fra EU-domstolens side, og ikke i 

tråd med de uttalelsene de kom med i Levi-saken. Likevel mener jeg dette er en mer korrekt 

forståelse, sett i lys av ordlyden i artikkelen. Kornspitz-saken og kravet til passivitet kommer 

jeg nærmere tilbake til i punkt 3.5. 

Med andre ord ser man en utvikling i synet på degenerasjonsbestemmelsen, og det er ganske 

tydelig at EU-domstolen altså ender med å legge seg på en tolkning som innebærer at vilkåret 

har den realitet som ordlyden tillegger den.  

Dette er også fulgt opp av EUIPO, blant annet i Case R 2375/2014-5 Mad Dogg Athletics v. 

Aerospinning Master Franchising (heretter omtalt som Spinning-saken). Denne saken fra 

2016 gjaldt Mad Dogg Athletics, Inc. (heretter Mad Dogg) sitt varemerke SPINNING som var 

registrert for klasse 9, 28 og 41. I 2012 brakte Aerospinning Master Franchising Ltd. saken 

inn for EUIPO, med påstand om at SPINNING hadde degenerert for klasse 28 og 41. Det 

rettslige grunnlaget for påstanden var Regulation No 207/2009 artikkel 51 (1) b), som 

tilsvarer artikkel 12 nr. 2 a) i direktivet. Saken ble først brakt inn for the Cancellation 

Division, som konkluderte med at varemerket var degenerert. Mad Dogg anket så saken inn 

for the Fifth Board of Appeal i EUIPO.  

I premiss 48, under punkt F med tittelen "The role of the EUTM proprietor, its duty and 

actions", skriver EUIPO at en nødvendig betingelse for at en registrering skal slettes, er at 

merket blir generisk på grunn av merkehaverens handlinger eller passivitet. Videre skriver de 

at det dermed ikke er noe grunnlag for å slette en varemerkeregistrering der merket blir 

generisk "in spite of the proprietor's reasonable efforts and vigilance in protecting it". Med 

andre ord støtter også EUIPO en slik forståelse av degenerasjonsbestemmelsene, som den som 
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følger av ordlyden og EU-domstolens uttalelser. Saken ble, som nevnt, anket til EU-

domstolen77, men realiteten i kravet til merkehaverens opptreden, ble ikke problematisert.  

På den annen side kan man se den samme utviklingen av varemerkelovgivningen som i 

Norge, i andre nordiske land, som en konsekvens av det nordiske lovsamarbeidet. Også i 

Sverige og Danmark var det en utvikling hvor man først etter varemerkedirektivet kom, 

inntok vilkåret knyttet til merkehaverens opptreden. Den danske professoren i rettsvitenskap 

ved Københavns Universitet, Mogens Koktvedgaard, skriver i sin bok at "efter de nugældende 

regler indtræder fortabelsen kun, hvis degenerationen beror på mærkeindehaverens egne 

forhold, herunder hans passivitet. Denne ændring er dog antageligvis af mindre betydning i 

det praktiske retsliv"78. Dette kan forstås slik at han mener at det ikke er noen realitet i kravet 

til årsakssammenheng. Dette støttes, blant annet, av den tyske varemerkejuristen Holger Essig 

i flere av hans verk.  

Det er likevel viktig å huske at juridisk teori generelt har mindre rettskildemessig vekt enn 

domstolsavgjørelser, og at dette kun representerer to juristers syn på saken. Domstolen er 

representert av langt flere jurister, og disse avgjørelsenes vekt underbygges særlig av den 

konsekvente, langvarige holdningen EU-domstolen har hatt når det gjelder andre del av 

tovilkårssystemet.  

Oppsummeringsvis kan man, basert på denne redegjørelsen, fastslå at vilkåret om 

"merkehaverens handling eller passivitet" har en realitet og betydning; som domstolen selv 

sier kan ikke varemerker som ikke har degenerert på grunn av merkehaverens opptreden, 

slettes.  

3.5 Vilkårets innhold 

Etter ordlyden i § 36 b) må merkets utvikling være "en følge" av merkehaverens opptreden; 

det må være en årsakssammenheng. Dette er i samsvar med ordlyden i artikkel 12 nr. 2 a) 

hvor varemerket må ha degenerert "in consequence" (på dansk: "som følge af") 

merkehaverens opptreden. Som fastslått i punkt 3.4, er det en faktisk realitet i dette vilkåret, 

men det sies likevel ingenting i direktivet om hvor sentral oppførselen må ha vært, eller 

hvilken terskel som oppstilles for at man kan si at degenerasjonen er "en følge" av 

 

77 Case T-718/16 Mad Dogg Athletics v. EUIPO 

78 Koktvedgaard (2005), s. 414 
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merkehaverens opptreden. Man kan ikke på bakgrunn av ordlyden alene fastslå hvor mye som 

kreves for at man ikke har vært passiv – hvor hyppig forebyggingstiltak må gjennomføres – 

eller hva slags handlinger som kan sies å svekke varemerket slik at det fører til degenerasjon. 

Spørsmålet som skal behandles i dette punktet er derfor hvor mye handling eller passivitet 

som kreves for at vilkåret knyttet til merkehaverens opptreden skal være oppfylt.  

Det er den som begjærer varemerket slettet som må dokumentere at det foreligger 

årsakssammenheng; bevisbyrden ligger altså ikke hos merkehaver ettersom hun neppe vil 

begjære sitt eget varemerke slettet. Hvis merkehaver har opptrådt klart klanderverdig, vil dette 

være lett å bevise. Dette gjelder for eksempel de situasjoner hvor andre aktører gjentatte 

ganger, over lang tid, har brukt det aktuelle varemerket uten lov, uten at merkehaver har 

grepet inn mot bruken. Likevel er det slik at aktivitet eller passivitet ikke er en målbar enhet; 

ofte vil merkehaverens opptreden bare føye seg inn i det store bildet, hvor summen av alt er at 

merket har degenerert. Da er det vanskelig å peke på den nøyaktige årsaken til at det skjedde. 

EUIPO har i sine interne retningslinjer lagt til grunn at det er omstendigheter etter datoen for 

varemerkeregistreringen som utgjør den største delen av vurderingen, men også "facts or 

circumstances that took place between application and registration" kan få betydning.79 

Dette er en av grunnene til at man i praksis har sett at blikket løftes, og man ser heller på om 

merkehaver har gjort alt hun kunne for at merket ikke skulle degenereres80. Dette er en langt 

enklere bevismessig vurdering, og åpner også for en mer skjønnsmessig tilnærming. Det 

finnes få rettskilder som tar stilling til hvordan vilkåret skal tolkes, men EU-domstolen har 

ved enkelte anledninger uttalt at vilkåret kan være oppfylt når merkehaver ikke er 

"sufficiently vigilant" (på dansk: "tilstrækkeligt agtpågivende")81. I EUIPOs interne 

retningslinjer legger de seg på samme linje når de uttaler at sletting er uaktuelt i de tilfeller der 

merkehaver har gjort "what could reasonably have been expected" i den gitte saken. 82  

Dette gir mer inntrykk av at det er tale om en rimelighets- og helhetsvurdering, enn et krav 

om faktisk årsakssammenheng. Det er nok derfor mest riktig å legge en aktsomhetsnorm til 

grunn, noe som innebærer at man må vurdere om merkehaver gjorde det som med rimelighet 

 

79 Part D, Cancellation, Section 2, punkt 2.3.2 

80 Se for eksempel SPINNING-saken fra EUIPO, gjennomgått nedenfor.  

81 Case C-409/12 The Kornspitz Compay v. Pfahnl Backmittel, premiss 34 og Case T-718/16 Mad Dogg 

Athletics v. EUIPO, premiss 38. 

82 Part D, Cancellation, Section 2, punkt 2.3.5 
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kunne forventes av henne, slik at det ville være urimelig å frata henne varemerkeretten. Det er 

likevel ikke helt klart hva EU-domstolen og EUIPO legger i "sufficiently vigilant". Når har 

merkehaver gjort det som med rimelighet kunne forventes av henne?  

Det er passivitetsvilkåret som får størst betydning83, og når det gjelder terskelen for passivitet, 

er det særlig to dommer som er av interesse: C-145/05 Levi Strauss og C-409/12 

KORNSPITZ. I førstnevnte sak fremhevet EU-domstolen at passivitetsvilkåret kan være 

oppfylt når merkehaveren unnlot å håndheve sin enerett til merket ved å ikke forby andre å 

bruke merket på en slik måte at det oppstod forvekslingsfare.84 Likevel uttalte domstolen 

tidligere i avgjørelsen at dersom et merkes tap av distinktivitet er knyttet til en tredjepersons 

handlinger, må merkehaver fortsatt nyte beskyttelse.85 Disse uttalelsene er ikke i tråd med 

hverandre, og det kan nok spørres om premiss 19 fikk en annen betydning enn den mening 

domstolen mente å gi det.   

I C-409/12 KORNSPITZ derimot, var spørsmålet om kravet til "passivitet" var oppfylt 

dersom merkehaver ikke hadde oppfordret selgerne til å bruke varemerket mer i 

markedsføringen av produktene varemerket var registrert for. I denne saken hadde selgerne av 

produktet, som her var brød, ikke informert kundene sine om at KORNSPITZ var et registrert 

varemerke, og ikke den alminnelige betegnelsen på et slikt brød. De hadde således, ifølge 

domstolen, bidratt til å gjøre merket til den alminnelige betegnelsen, og merkehaverens 

manglende inngripen mot denne opptredenen, var å anse som "inactivity within the meaning 

of Article 12 (2) (a) of Directive 2008/95".  

Det er klart at dersom merkehaver oppdager at andre på en urettmessig måte benytter seg av 

hennes registrerte varemerker, må hun gripe inn overfor bruken, så langt det lar seg gjøre. 

Slike handlinger kan styrke merkets særpreg, noe som også ble påpekt av lagmannsretten i 

JARLSBERG-saken86. Spørsmålet i saken var om Synnøve Findens markedsføring av sin ost 

KONGSGÅRD som en ost av "jarlsbergsost-type" var en krenkelse av TINEs 

varemerkerettigheter, noe lagmannsretten mente det var. Lagmannsretten uttalte at "TINE 

SAs bruk og markedsføring av varemerkene JARLSBERG har styrket merkets særpreg, (…). 

 

83 Årsaken til at passivitetsvilkåret er av større interesse enn merkehaverens egne handlinger gjennomgås 

nærmere i slutten av punkt 3.5. 

84 Case C-145/05 Levi Strauss & Co v. Casucci, premiss 34 

85 Se premiss 19, tidligere omtalt og problematisert i punkt 3.4 i denne oppgaven. 

86 LB-2016-56897, s. 8 
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Det vises også til fremlagt dokumentasjon knyttet til ivaretagelsen av varemerket overfor 

andre aktører som har brukt navnet uten tillatelse". Lagmannsretten vektla altså at TINE ikke 

hadde forholdt seg passive overfor andres urettmessige bruk av varemerket. Saken ble ikke 

prøvd som en degenerasjonssak av både faktiske og rettslige årsaker, men de overfor nevnte 

uttalelsene viser likevel at det vektlegges i positiv retning at merkehaver griper inn mot andres 

bruk av hennes varemerke.  

Et annet eksempel hvor terskelen for passivitet blir behandlet, er SPINNING-saken87. Andre 

aspekter av saken er tidligere omtalt i punkt 2.4.3 og 3.4.2. Når det gjelder hvilke krav som 

kan stilles til merkehaverens opptreden for at hun skal kunne sies å ikke ha forholdt seg 

passiv, uttalte EUIPO at det måtte kunne kreves at merkehaver beskyttet merket like 

omfattende i Tsjekkia, som de hadde gjort i andre deler av EU.88 Det følger av merkehaverens 

egne forklaring at det ble grepet inn i mer enn 700 saker som gjaldt bruk av deres varemerke, i 

Tyskland alene. I Tsjekkia uttalte de at de hadde sendt minst 64 advarsler til forskjellige 

aktører.89 I tillegg påpeker EUIPO i premiss 56 at merkehaver aktivt begynte å beskytte sitt 

varemerke først etter at merket ble søkt slettet av motparten. Det var da overtredelsene ble 

brakt til merkehaverens oppmerksomhet, og de handlingene som da ble utøvd kunne ikke tilsi 

at merkehaver "proactively protect[ed] the mark".  

EUIPO uttaler seg også kort om hva som kan oppfylle kravet til passivitet, i premiss 53. Der 

pekes det på at selv merkehaverens egne lisenstakere brukte SPINNING på en generisk måte. 

Merket ble brukt med liten forbokstav, i forskjellige former (for eksempel 'bodyspinning' eller 

'twister spinning'), som både substantiv og verb ('why come to spinning'), og i kombinasjon 

med andre generiske betegnelser ('types of exercise – spinning'). Det ble også vektlagt at 

merkehaver hadde vært mer eller mindre passiv i åtte år, mens andre brukte varemerket uten 

rettighetene eller som en alminnelig betegnelse.90  

EUIPOs uttalelser må forstås slik at de mer enn 700 tilfellene av inngripen i Tyskland, ville 

vært nok til å motvirke degenerasjon i dette konkrete tilfellet. Dette følger av en antitetisk 

tolkning av uttalelsene i premiss 54. Det virker likevel som at hovedårsaken til at merket 

 

87 Case R 2375/2014-5 Mad Dogg Athletics v. Aerospinning Master Franchising 

88 Premiss 54 

89 Premiss 5, side 6 

90 Premiss 63 
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måtte anses degenerert, var at alle de 64 advarslene i Tsjekkia ble sendt ut først etter at 

søksmål med krav om sletting var reist – ikke nødvendigvis at 64 advarsler ikke var nok.  

Det er viktig å huske at det ikke kan oppstilles noen kvantitativ regel for hvor mye aktivitet 

som er nok for å ikke ha vært passiv, og dette vil trolig variere etter omstendighetene. Man må 

foreta en konkret helhetsvurdering hvor markedet, produktet og hvor vanskelig det er å gripe 

inn mot andres urettmessige bruk, vil være momenter i vurderingen. I tillegg fremstår det, 

basert på praksis og teori, som at det å motarbeide degenerasjon, er en løpende forpliktelse. 

Slik jeg forstår det, er det ikke tilfelle at man kan sende ut "nok" advarsler mot andres 

urettmessige bruk i 2016, og så forholde seg passiv i tre år, for så å få opprettholdt en 

registrering i 2019. Det kreves løpende aktivitet for at man ikke skal anses å ha forholdt seg 

passiv.   

Man ser altså i disse sakene at terskelen for passivitet, ikke er særlig høy; det skal generelt sett 

mye til for at merkehaver har vært aktiv nok til å ikke være passiv.          

Når det gjelder hva som kan kreves av merkehaverens aktive handlinger, er det få eller ingen 

saker som behandler spørsmålet, så vidt jeg kan se. Det kan i tillegg vanskelig tenkes tilfeller 

hvor degenerasjon utelukkende er en konsekvens av merkehaverens egne handlinger. Som 

regel vil merkehaverens egne handlinger føre til andres urettmessige bruk av varemerket, som 

igjen vil kunne føre til merkehaverens passivitet ovenfor slik bruk. Hvis man kan si at DnB 

selv har svekket sitt eget varemerke VIPPS ved å lansere verbet "å vippse", vil dette kunne 

medføre at forbrukerne bruker begrepet som en generisk betegnelse på å overføre penger via 

en app. Hvis andre bruker det registrerte varemerket på denne måten, vil det igjen føre til at 

DnB må gripe inn overfor slik urettmessig bruk, for å ikke ha vært passive. På grunn av denne 

sammenhengen mellom handling og passivitet, kan det altså vanskelig tenkes at 

"merkehaverens handlinger" vil få selvstendig betydning. Selv om merkehaverens opptreden 

alene kan være nok, vil det nok i de fleste tilfeller sees i sammenheng med etterfølgende 

passivitet. Det underbygger at det, som nevnt, er passivitetsvilkåret som får størst betydning.  

3.6 Vilkårets praktiske betydning 

Jeg konkluderte i punkt 3.4 med at vilkåret knyttet til merkehaverens opptreden har en formell 

realitet, men som nevnt er ikke realitet ensbetydende med praktisk betydning. Finnes det saker 

hvor domstolen har opprettholdt en varemerkeregistrering til tross for at merket har blitt den 

alminnelige betegnelsen, nettopp fordi merkehaver ikke kan klandres? Hvis det ikke gjør det, 
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hva sier det oss? Hvis det ikke finnes tilfeller hvor spørsmålet har blitt satt på spissen, kan det 

tenkes at det mangler praktisk betydning fordi merkehaverens opptreden aldri faktisk blir den 

utslagsgivende faktoren; merkehaverens opptreden blir heller et vilkår som med en slags 

automatikk "alltid" er oppfylt.   

Når noe mangler praktisk betydning, sier vi gjerne at det ikke faktisk vil utgjøre noen forskjell 

for de som rammes, selv om det fastslås i teorien. For eksempel ble det i etterkant av 

endringene i abortloven, sagt at endringene ikke hadde noen praktisk betydning, fordi de få 

som ble rammet av endringen uansett ville oppfylle det strenge kravet til gode grunner.91 Med 

andre ord ville ikke den teoretiske endringen få noen faktisk endring blant de som rammes. 

Det er dette som er spørsmålet også i denne oppgaven; medførte innføringen av 

tovilkårssystemet noen faktisk endring i merkehaverens rettsstilling?  

I teori har innføringen av kravet til merkehaverens opptreden blitt begrunnet i det faktum at en 

merkehaver ikke skal måtte miste et verdifullt varemerke, på grunn av forhold utenfor hans 

kontroll. Dette ble det blant annet lagt vekt på i C-145/05 Levi Strauss92 og C-409/12 

Kornspitz93. Hensikten var altså å bedre merkehaverens rettsstilling, og gjøre henne bedre 

rustet mot degenerasjon utenfor hennes kontroll. For at vilkåret skal kunne sies å ha den 

tilsiktede praktisk betydning, må det derfor stille merkehaver i en bedre posisjon, enn etter 

1961-loven.  

Som gjennomgangen har vist, finnes det så vidt jeg kan se ingen tilfeller i europeisk rett hvor 

domstolen har kommet til at merket har blitt den alminnelige betegnelsen, men likevel kan 

opprettholdes på grunn av manglende handlinger eller lignende. Selv om EU-domstolen ved 

flere anledninger har påpekt at degenerasjonen må være en direkte konsekvens av 

merkehaverens opptreden, har domstolen aldri opprettholdt registreringen av et varemerke 

fordi merkehaverens opptreden ikke har skyld i degenerasjonen – spørsmålet har i grunnen 

aldri kommet på spissen.  

Det er vanskelig å tenke seg at det ikke finnes et eneste tilfelle av degenerasjon, som ikke 

knytter seg til merkehaverens opptreden. Når hvert tilfelle jeg har sett på tidligere i oppgaven 

har medført degenerasjon fordi merkehaver har vært passiv, leder dette oss derfor i retning av 

 

91 Fremstad (2019) 

92 Se premiss 19 

93 Se premiss 32 
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å tenke at terskelen for å ha vært passiv, eller for å ha utført handlinger som bidrar til å svekke 

varemerket, er så lav at man aldri kan tenke seg motsatt konklusjon.  

I KORNSPITZ-saken94 kom EU-domstolen til at merkehaver hadde vært for passiv når han 

ikke hadde grepet inn mot selgernes manglende opplysning om at KORNSPITZ var et 

registrerte varemerke. Det var altså snakk om en lisensiert selgers bruk. I Levi Strauss-saken95 

var det tale om mer "tradisjonell" passivitet, hvor merkehaver ikke hadde grepet inn mot 

andres urettmessige bruk og således forhindret forvekslingsfare. Endelig hadde merkehaver i 

SPINNING-saken96 ikke grepet inn nok – han burde gjort mer for å forhindre andres bruk av 

varemerket.  

Det er med andre ord tale om tre relativt forskjellige saker, hvor de ulike domstolene i alle 

tilfeller kom til at merkehaver hadde vært for passiv til å kunne si at varemerkene ikke hadde 

degenerert som en følge av hennes opptreden. Det er altså, så vidt jeg kan se, ingen saker hvor 

domstolen har opprettholdt en varemerkeregistrering til tross for at merket har blitt den 

alminnelige betegnelsen, nettopp fordi merkehaver ikke kan klandres. Dette taler for at 

vilkåret til merkehaverens opptreden har begrenset praktisk betydning.  

Hvis vilkåret ikke har noen praktisk betydning, i retning av å bedre merkehaverens 

rettsstilling, kan det spørres hvorfor det i det hele tatt står der? Hva var årsaken til at loven ble 

endret, hvis lovgivers ønske ikke følges opp av lovanvenderne? Som jeg pekte på tidligere i 

oppgaven, kan det virke som at vilkåret kun står i vml. fordi det står i varemerkedirektivet. 

Begrunnelsen for at vilkåret ble inntatt i varemerkedirektivet synes, som nevnt, å være at det 

skal beskytte merkehaver mot de urettferdige tilfellene der hun stod maktesløs overfor 

degenerasjonen. Lovgiver mente altså at merkehaver i slike tilfeller ikke skal måtte lide, og at 

registreringen skal bestå. Vilkåret fremstår derfor som å en snever sikkerhetsventil, med 

mindre praktisk betydning, så hvorfor står det i det hele tatt der?  

I § 25 i 1961-loven, den tidligere degenerasjonsbestemmelsen, var det som nevnt ikke noe 

krav om merkehaverens opptreden, men det ble heller stilt krav til at registreringen "åpenbart 

har mistet karakteren av særmerke (…)". I innstillingen til loven ble det påpekt at det 

"selvsagt måtte stilles meget strenge krav til beviset" og at Utkastet derfor oppstilte som 

 

94 Case C-409/12 The Kornspitz Company v. Pfahnl Backmittel 

95 Case C-145/05 Levi Strauss & Co v. Casucci 

96 Case R 2375/2014-5 Mad Dogg Athletics v. Aerospinning Master Franchising 
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vilkår at det "åpenbart" måtte ha mistet karakteren av særmerke.97 Som nevnt i punkt 3.2 i 

denne oppgaven, diskuterer de sammenhengen mellom degenerasjon og merkehaverens 

opptreden, men det tas ikke inn som et eget vilkår, slik vi ser i dag.  

I stedet ble merkehaver beskyttet gjennom tidligere (og nåværende) § 11, ved at utvalgte 

verks forfatter, hovedredaktør, utgiver og forlegger var pliktige til å påse at "merke ikke blir 

gjengitt i skriftet uten at det samtidig fremgår at det er vernet ved registrering". Denne plikten 

oppstod når merkehaver krevde det. Det vil si at en merkehaver som ble gjort oppmerksom på 

at hennes registrerte merke skulle inntas i en ordbok som den alminnelige betegnelsen på en 

vare eller tjeneste, kunne kreve at det ikke ble gjort uten at det ble opplyst om at merket var et 

registrert varemerke. Merkehaver ble altså i stor grad beskyttet mot urettferdig degenerasjon, 

og på sett og vis beskyttet dette merkehaver i en større utstrekning enn dagens lov- og 

direktivtekst gjør. § 11 er inntatt i samme form i 2010-loven. 

Når det ikke finnes tilfeller der merkehaverens opptreden har vært utslagsgivende for å 

opprettholde en varemerkeregistrering, kan det nok sies at vilkårets praktiske betydning er 

ganske liten. Når tovilkårssystemet da i realiteten kun inneholder ett vilkår om at merket har 

blitt den "the common name in the trade for a product or service in respect of which it is 

registered" (på norsk: "alminnelige betegnelsen innen bransjen for slike varer eller tjenester 

det er registrert for"), oppstiller det en lavere terskel enn 1961-loven gjorde, fordi det ikke må 

være "åpenbart". Virkningene av dette skal jeg redegjøre for i punkt 4.3.  

Ordlyden i artikkel 12 nr. 2 a) i varemerkedirektivet, kan man ikke se i så mange land utenfor 

Europa. I USA er degenerasjon regulert i § 1064 nr. 3 i seksjon 14 av The Lanham Act, hvor 

det sies at krav om sletting av et varemerke kan føres for domstolen "at any time if the 

registered mark becomes the generic name for the goods or services, (…) or if the registered 

mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the 

source of the goods or services on or in connection with which the mark is used" (mine 

kursiveringer). Det er med andre ord også i USA påpekt at merkehaverens opptreden kan ha 

noe å si for varemerkets degenerasjon, men i USA er det et alternativ, ikke et vilkår.  

I Australia er degenerasjon regulert i §§ 24 og 25 i the Australian Trade Marks Act fra 1995. 

Det følger av første ledd at bestemmelsen gjelder de tilfeller hvor et registrert varemerke 

 

97 NUT 1958:1 punkt II 18. 
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"consists of, or contains, a sign that, after the date of registration of the trade mark, becomes 

generally accepted within the relevant trade as the sign that describes or is the name of an 

article, substance or service" (mine kursiveringer). Det følger da av § 87, som viser til §§ 24 

og 25, at retten kan fjerne registreringen. Man ser altså at heller ikke i Australia stilles det 

noen krav til merkehaverens opptreden.  

Dette underbygger videre det som har blitt skrevet om vilkårets praktiske betydning. Når 

andre vestlige nasjoner med et stort omfang varemerkeregistreringer, ikke har noe vilkår 

knyttet til merkehaverens opptreden, er det vanskelig å begrunne at vi har et slikt vilkår i 

europeisk rett; spesielt hvis det kan virke misvisende. Det er klart at det er veldig lite 

forutsigbart for den jevne merkehaver at loven inneholder vilkår som egentlig ikke har noen 

realitet. 

4 Vurdering 

4.1 Innledning 

Som gjennomgangen viser, vil det være enkelte tilfeller som faller mellom to stoler, der 

merket er blitt den alminnelige betegnelsen for slike varer eller tjenester, selv om merkehaver 

har grepet inn mot bruken og prøvd å motvirke merkets utvikling; disse tilfellene dekkes altså 

ikke av vml. § 36 b).  

Som jeg redegjorde for tidligere er det, på bakgrunn av rettskildene, klart at kravet til 

"merkehaverens handling eller passivitet", har en realitet, men at det har liten eller ingen 

praktisk betydning. Spørsmålet er hva virkningene av dette er, og hvordan loven eventuelt 

burde være; en såkalt rettspolitisk vurdering av retten, eller "de lege ferenda".  

4.2 Virkningene av dagens rettstilstand 

Å ha et direktiv og en lov som ikke treffer alle tilfeller av faktisk degenerasjon, kan være 

uheldig. Man risikerer å ende opp med et juridisk tomrom, hvor alle merkehavere med en 

sterk merkevare – som ellers ville stått maktesløse mot degenerasjon – må legge ned ufattelig 

mye jobb for å sørge for at merket består. Det kan selvsagt oppleves som urettferdig at et 

varemerke degenereres selv om det legges ned mye jobb for å opprettholde registreringen, 

men det kan da spørres om hensynet til friholdelse bør stå sterkere.   
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Degenerasjonsinstituttet har sitt opphav i at merker som har blitt en del av det dagligdagse 

språket, og en alminnelig betegnelse for en vare eller tjeneste, skal være tilgjengelig for alles 

bruk – det såkalte friholdelsesbehovet, som har vært omtalt flere ganger tidligere. Årsaken til 

dette er at en av de helt grunnleggende tankene i varemerkeretten er at varemerker som skal 

registreres må ha en såkalt "distinktiv evne". Dette innebærer, som nevnt tidligere, at det må 

ha et visst særpreg, og det kan ikke være beskrivende.98  

I tillegg til friholdelsesbehovet vil opprinnelsesgarantifunksjonen være en begrunnelse for 

hvorfor beskrivende varemerker ikke skal registreres. Merker som mangler distinktiv evne vil 

nemlig ikke være tjenlige som særkjennetegn for en enkelt virksomhet, og det er nettopp dette 

som er varemerkets hovedfunksjon.99  

Så hva skjer egentlig når disse merkene som mangler distinktivitet likevel kan beholde sin 

registrering, som følge av tovilkårssystemet i artikkel 12 nr. 2 a) og vml. § 36 b)? 

Jeg vil i det følgende gjennomgående bruke "potetgull" som eksempel. Selv om dette er en 

sak som er avgjort, og potetgull ikke lenger er et registrert varemerke, er det et lettfattet og 

oppklarende eksempel.  

Hvis Maarud legger ned tilstrekkelig innsats for å forhindre degenerasjon, vil POTETGULL 

fortsatt kunne bestå som et registrert varemerke – til tross for at det er den vanligste 

betegnelsen på snacks laget av tynne potetskiver. Hva som er tilstrekkelig innsats er diskutert 

nærmere i punkt 3.5, men det er ikke mulig å oppstille en konkret terskel for når en 

merkehaver har gjort nok for å beskytte varemerket sitt. Det vil altså si at Maarud 

tilsynelatende må gjøre alt som er praktisk gjennomførbart, for å påpeke overfor andre at 

POTETGULL er et registrert varemerke.  

Når POTETGULL får bestå som et registrert varemerke vil det si at ingen andre kan benytte 

seg av ordet "potetgull" for å omtale snacks laget av tynne potetskiver, hverken i artikler, 

produksjoner, ordbøker eller lignende. Friholdelsesbehovet får med andre ord ingen praktisk 

betydning, og ivaretas ikke overhodet når man kommer til at POTETGULL kan bestå som et 

registrert varemerke. For at Maarud sitt varemerke POTETGULL skal kunne fortsette og 

 

98 Lassen (2011), s. 54 

99 Lassen (2011), s. 57 
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bestå som et registrert varemerke, må de legge ned tilstrekkelig innsats for å forhindre slik 

bruk i, det som virker som, uendelig tid.  

Dette vil åpenbart medføre en ufattelig stor mengde arbeid, som trolig vil koste mer enn 

varemerket er verdt. Til slutt vil man nok nå et nivå av bruk av POTETGULL som alminnelig 

betegnelse, som er så høyt at det ikke er faktisk gjennomførbart å hindre all urettmessig bruk 

av varemerket, og man vil ende med degenerasjon likevel. Alt dette vil bli gjort fordi loven 

åpner for å la varemerker være registrert, hvis merkehaver legger ned tilstrekkelig innsats for 

å beskytte varemerket; et varemerke som aldri ville blitt registrert hvis søknaden ble sendt i 

dag.  

Når man bruker POTETGULL som en alminnelig betegnelse på snacks laget av tynne 

potetskiver, vil det ikke være mulig å si hvilken potetgullprodusent man snakker om. Det kan 

være KiMs, Maarud, Sørlandschips osv. Det vil altså ikke være mulig å "identifisere 

produktenes kommersielle opprinnelse"100 og opprinnelsesgarantifunksjonen faller bort.  

Det er klart man kan si at dette er merkehaverens eget valg, og at man ikke kan komme i 

etterkant og "klage" over at man føler seg nødt til å bruke en stor del av markedsbudsjettet på 

å forhindre andres urettmessige bruk av ens eget varemerke. Det er likevel slik at de fleste 

merkehavere neppe vil føle på at de "lar merket gå", men heller føle at de gjør alt de kan for å 

hindre at varemerket degenereres. Når det da uttrykkelig stilles krav til merkehaverens 

opptreden, vil det medføre at de merkehaverne som har råd til det, legger ned en ufattelig 

mengde innsats i lang tid. Dette er hverken markedsmessig eller samfunnsøkonomisk 

ønskelig, da det medfører at de merkehaverne med størst budsjett, er de som er best rustet mot 

degenerasjon; de små, nyoppstartede bedriftene som fort klarer å oppnå en sterk merkevare, 

vil neppe klare og holde tritt med utviklingen i bruken av varemerket som alminnelig 

betegnelse. Lovbestemmelser som differensierer mellom borgerne er neppe ønskelig.  

Selv om degenerasjon er en negativ konsekvens av det å ha en sterk merkevare, er det også en 

naturlig konsekvens av å ha fått en så stor markedsandel at merkevaren blir den alminnelige 

betegnelsen for varen eller tjenesten. Man kan nok si, som en generell regel for de aller fleste 

bransjer, at dersom man nærmer seg en markedsandel på femti prosent er hovedoppgaven for 

 

100 Lassen (2011), s. 57 
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markedsføringsavdelingen ikke lenger å gjøre varemerket kjent, men å sørge for at det er kjent 

at det er et varemerke.101 

Rettstilstanden vil da bli slik at man har registrerte varemerker uten distinktivitet, og som 

således mangler særpreg og er beskrivende, og i tillegg pålegger man merkehaver en 

tilnærmet umulig oppgave dersom merkehaver ønsker at merket skal fortsette å være 

registrert. Ingen av disse utfallene fremstår hverken rettslig eller økonomisk ønskelig.  

4.3 De lege ferenda. Hvordan burde det være? 

Jeg har i den foregående drøftelsen trukket frem noen betenkeligheter rundt dagens 

rettstilstand, men det er helt klart også fordeler. Det kan likevel spørres om det finnes noen 

bedre løsninger, og hva disse eventuelt kunne være. Det er da hensiktsmessig å først vurdere 

virkningene opp mot hensynene. 

Som nevnt er begrunnelsen for tovilkårssystemet, at en merkehaver ikke må miste et verdifullt 

varemerke, på grunn av forhold utenfor hans kontroll.102 Dette må likevel vurderes opp mot 

fordelene av å ha en så stor markedsandel som det ofte er tale om når det er tale om 

degenerasjon. Når et varemerke degenereres er det jo nettopp fordi det er blitt så velkjent hos 

en så stor andel av befolkningen at det er blitt den alminnelige betegnelsen for slike varer eller 

tjenester.  

I tillegg er det viktig å huske at det på ethvert rettsområde vil oppstå "urettferdige" 

situasjoner; ingen lov er kompatibel med alle mulige utfall, og det vil alltid oppstå situasjoner 

som ikke er ideelle for alle parter. Når man skal vurdere dette for degenerasjonstilfellene, må 

man huske at "den andre parten" er de som beskyttes av friholdelsesbehovet103; nemlig de 

som vil lide dersom friholdelse ikke eksisterer.  

Spørsmålet er hvordan man skulle regulert degenerasjonstilfellene, dersom man ikke stilte 

krav til merkehaverens opptreden. Det er klart at man ikke bare kan oppstille et vilkår om at 

varemerket har blitt "den alminnelige betegnelsen for slike varer eller tjenester som det er 

registrert for" – da ville en hel del varemerker vært å anse som degenerert.  

 

101 Lassen (2011), s. 125 

102 Se punkt 4.2. 

103 Se punkt 3.5 for mer om friholdelsesbehovet.  
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Hvis man hadde stilt krav til at det åpenbart hadde blitt den alminnelige betegnelsen, som i 

1961-loven, ville listen vært noe høyere. Det kan dog spørres om man med en slik tilnærming 

ville hatt vanskeligheter for å regulere når noe er "åpenbart". Et eksempel på en "åpenbar" 

degenerering, er NYLON-saken.104 Når noe degenererer på et marked produktet ikke en gang 

er lansert på, kan man nok klart si at det er åpenbart at det har degenerert.   

På en annen side ville denne tilnærmingen trolig medført at man så mer kvalitativt på 

merkehaverens rolle, fremfor en kvantitativ vurdering, noe som ville vært positivt. I 

POTETGULL-saken105 uttalte lagmannsretten at kostnadene til merkevarebygging ikke var 

relevant for vurdering av særpreget, men "[d]et er virkningen av dette som blir det sentrale". 

Ved å oppstille et vilkår knyttet til merkehaverens opptreden, ser vi blant annet i SPINNING-

saken fra EUIPO106 at det benyttes en mer kvantitativ tilnærming, hvor det fokuseres mer på 

antall advarsler utsendt, fremfor det helhetlige omfanget. Dette fremstår som statisk og lite 

hensiktsmessig. 

Som jeg nevnte tidligere, er det hverken i USA eller Australia noe vilkår om at 

degenerasjonen må være knyttet til merkehaverens opptreden. I USA ser vi altså at 

merkehaverens opptreden benyttes som et moment i vurderingen, men det er ikke et vilkår 

som sådan. Et annet alternativ til en mer hensiktsmessig utformet bestemmelse ville derfor 

vært en bestemmelse som angir degenerasjon dersom merket er blitt "den alminnelige 

betegnelsen for slike varer eller tjenester som det er registrert for", hvor det i vurderingen 

særlig skal sees hen til om degenerasjon har skjedd som en følge av merkehaverens 

handlinger eller passivitet. USA er nok på mange måter en mer moden rettsstat enn Norge, når 

det kommer til håndheving av rettigheter, og domstolen ser langt flere tilfeller av 

degenerasjonssaker, enn vi gjør i Europa. Når en slik utforming av loven fungerer for dem, er 

det ingen grunn til at det ikke skulle fungert like bra for oss.  

På bakgrunn av denne drøftelsen kan det altså konkluderes med at vilkåret knyttet til 

merkehaverens opptreden synes å ha liten praktisk betydning i EU- og EØS-rett, og at det 

derfor kan stilles spørsmål vedrørende hvorfor det står i direktivet i det hele tatt. 

 

 

104 Se punkt 3.2. 

105 LB-2015-195012 

106 Case R 2375/2014-5 Mad Dogg athletics v. Aerospinning Master Franchising 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

5 Kilderegister 

5.1 Litteratur 

Boe, Erik Magnus. Rettskildelære under debatt. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. 

Boe, Erik Magnus. Innføring i juss. 3. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2010.  

Essig, Holger. Die gattungsmäßige Verwendung von Marken. Mohr Siebeck, 2010. 

Holmqvist, Lars. Degeneration of Trade Marks. Malmö: Jurist- och samhällsvetareförbundets 

Förlags AB, 1971 

Knoph, Ragnar. Åndsretten. Oslo: Nationaltrykkeriet, 1936. 

Koktvedgaard, Mogens. Lærebog i immaterialret. 7. utg., København: Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, 2005.  

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik. Kjennetegnsrett. 3. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 

2011. 

Lilleholt, Kåre. Knophs oversikt over Norges rett. 14. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2014. 0 

5.2 Nettsider 

Alsberg, Ola. "Høyesterett i USA skal vurdere navnet til Booking.com" 2019, 

https://e24.no/teknologi/i/xPdpxl/hoeyesterett-i-usa-skal-vurdere-navnet-til-

bookingcom?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=Iw

AR0z6bQVAC_BPrfM9q9Cb1vc9q60nfuG3ftbNJJTk93bZMu_2HEekDepkCI#Echobox=15

73300849 hentet 10.11.2019.  

Det Norske Akademis Ordbok. "Handle", u.å., https://www.naob.no/ordbok/handle hentet 

07.09.2019. 

Det Norske Akademis Ordbok. "Passiv", u.å., https://www.naob.no/ordbok/passiv_1 hentet 

07.09.2019. 

DuPont de Nemours, Inc. "Nylon Milestones" u.å., https://www.dupont.com/products-and-

services/plastics-polymers-resins/thermoplastics/videos/nylon-milestones.html hentet 

23.11.2019.  

Ertesvåg, Frank. "Segway blir lov fra 1. juli" 2014, https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-

motor/i/E1LJj/segway-blir-lov-fra-1-juli hentet 15.10.2019. 

Fremstad, Mads. "- Det har ingen praktisk betydning. Det er mulig det blir flere aborter" 

2019, https://www.tv2.no/a/10353368/ hentet 30.10.2019 

Justis- og politidepartementet. "Nytt varemerkedirektiv" 2018, 

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/juni/nytt-

varemerkedirektiv/id2434211/ hentet 07.09.2019. 

https://e24.no/teknologi/i/xPdpxl/hoeyesterett-i-usa-skal-vurdere-navnet-til-bookingcom?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0z6bQVAC_BPrfM9q9Cb1vc9q60nfuG3ftbNJJTk93bZMu_2HEekDepkCI#Echobox=1573300849
https://e24.no/teknologi/i/xPdpxl/hoeyesterett-i-usa-skal-vurdere-navnet-til-bookingcom?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0z6bQVAC_BPrfM9q9Cb1vc9q60nfuG3ftbNJJTk93bZMu_2HEekDepkCI#Echobox=1573300849
https://e24.no/teknologi/i/xPdpxl/hoeyesterett-i-usa-skal-vurdere-navnet-til-bookingcom?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0z6bQVAC_BPrfM9q9Cb1vc9q60nfuG3ftbNJJTk93bZMu_2HEekDepkCI#Echobox=1573300849
https://e24.no/teknologi/i/xPdpxl/hoeyesterett-i-usa-skal-vurdere-navnet-til-bookingcom?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0z6bQVAC_BPrfM9q9Cb1vc9q60nfuG3ftbNJJTk93bZMu_2HEekDepkCI#Echobox=1573300849
https://www.naob.no/ordbok/handle
https://www.naob.no/ordbok/passiv_1
https://www.dupont.com/products-and-services/plastics-polymers-resins/thermoplastics/videos/nylon-milestones.html
https://www.dupont.com/products-and-services/plastics-polymers-resins/thermoplastics/videos/nylon-milestones.html
https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/E1LJj/segway-blir-lov-fra-1-juli
https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/i/E1LJj/segway-blir-lov-fra-1-juli
https://www.tv2.no/a/10353368/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/juni/nytt-varemerkedirektiv/id2434211/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/juni/nytt-varemerkedirektiv/id2434211/


45 

 

Longman. "The vast majority (of something)" u.å.,  

 https://www.ldoceonline.com/dictionary/the-vast-majority-of-something hentet 27.09.2019. 

Madarang, Catalina Ricci S. "Xerox Corp. warns Filipinos: 'Xerox' is a trademarked brand, 

not a verb" 2019, http://www.interaksyon.com/trends-spotlights/2019/09/20/155089/xerox-

photocopying-trademark-filipinos-verb/ hentet 31.10.2019. 

Quirk, Mary Beth. "15 Product Trademarks That Have Become Victims of Genericization" 

2014, 

https://www.consumerreports.org/consumerist/15-product-trademarks-that-have-become-

victims-of-genericization/ hentet 08.10.2019. 

Segway Norge. "Ståhjuling, rullebrett eller Segway® PT?" 2015, 

http://www.segwaynorway.com/images/docs/PressemeldingSegwayNorge2015-11-04.pdf 

hentet 05.11.2019. 

Trulsen, Ola Nymo. "Språkrådet nekter å fjerne «seigmann»" 2014, 

https://www.nrk.no/kultur/_seigmann_-blir-i-ordboka-1.11596902 hentet 28.10.2019. 

TV2. "Restaurant har servert Grandiosa i 21 år" 2016, https://www.tv2.no/v/1073399/ sett 

28.10.2019. 

5.3 Lov- og forarbeidsregister 

5.3.1 Nasjonale kilder 

1884   Lov 26. mai 1884 om beskyttelse for varemærker  

1910 Lov 2. juli 1910 om Varemerker og om utilbørlige Varekjendetegn og 

Forretningsnavn 

1961    Lov 03. mars 1961 nr. 4 om varemerker (varemerkeloven) 

1992 Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av 

hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(EØS) m.v. (EØS-loven) 

2010   Lov 26. mars nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) 

NUT 1958:1   Innstilling til lov om varemerker, 1958.  

Ot.prp.nr.98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) 

5.3.2 Internasjonale kilder: 

Dir 89/104/EEC First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to 

approximate the laws of the Member States relating to trademarks 

Dir 2015/2436 Directive of the European Parliament and of the Council of 16 

December 2015 to approximate the laws of the Member States relating 

to trade marks (recast) 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/the-vast-majority-of-something
http://www.interaksyon.com/trends-spotlights/2019/09/20/155089/xerox-photocopying-trademark-filipinos-verb/
http://www.interaksyon.com/trends-spotlights/2019/09/20/155089/xerox-photocopying-trademark-filipinos-verb/
https://www.consumerreports.org/consumerist/15-product-trademarks-that-have-become-victims-of-genericization/
https://www.consumerreports.org/consumerist/15-product-trademarks-that-have-become-victims-of-genericization/
http://www.segwaynorway.com/images/docs/PressemeldingSegwayNorge2015-11-04.pdf
https://www.nrk.no/kultur/_seigmann_-blir-i-ordboka-1.11596902
https://www.tv2.no/v/1073399/
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Dir 2008/95/EC Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 

22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating 

to trade marks  

Reg 2017/1001 Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the 

Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark  

Reg 207/2009 Council Regulation of 26 February 2009 on the Community trade mark 

VCLT The Vienna Convention ont he Law of Treaties, Vienna 23. May 1969 

EØS-avtalen Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 1. januar 

1994 

ODA-avtalen Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan 

og en Domstol, 1994 

Trade Marks Act The Australian Trade Marks Act 1995 

Trademark Act The Lanham (Trademark) Act of 1946 

EUIPO Guidelines for examination of European Union trade marks, 01.10.2017 

 

5.4 Domsregister 

5.4.1 Nasjonale kilder 

Rt. 1995 s. 1908 Mozell 

Rt. 2003 s. 713 Norway Seafoods 

HR-2016-1993-A Pangea 

HR-2016-2239-A Route 66 

LB-2015-195012 POTETGULL 

LB-2016-56897 

KFIR-2013-14 

5.4.2 Internasjonale kilder 

Case C-108-109/97 Windsurf Chiemsee Produktions v. Boots ECLI:EU:C:1999:230 

Case C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA  ECLI:EU:C:1999:408 

Case C-206/01 Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed  ECLI:EU:C:2002:651 

Case C-53-55/01 Linde v. Deutsches Patent- und Markenamt ECLI:EU:C:2003:206 
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Case C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier v. Procordia Food  ECLI:EU:C:2004:275 

Case C-145/05 Levi Strauss & Co. v. Casucci SpA   ECLI:EU:C:2006:264 

Case C-102/07 adidas and adidas Benelux v. Marca Mode etc. ECLI:EU:C:2008:217 

Case C-236-238/08 Google v. Louis Vuitton    ECLI:EU:C:2010:159 

Case C-409/12 The Kornspitz Company v. Pfahnl Backmittel ECLI:EU:C:2014:130 

Case T-718/16 Mad Dogg Athletics v. EUIPO   ECLI:EU:T:2018:758 

Case R 2375/2014-5 Mad Dogg Athletics v. Aerospinning Master Franchising 21.07.2016 

Case E-9/07 and E-10/07 L'Oreal v. Per Aarskog etc.  

Nissen Trampoline Company v. American Trampoline Co., 193 F. Supp. 745, 4. april 1961 

David Elliot, Chris Gillespie v. Google, Inc., No. 15-15809, 16. mai 2017 

Q-tips, Inc. v. Johnson & Johnson, C-10415 og C-284-49, 4. september 1951 

SHD 10.4.2002 (V-15-00) Adventure (Sverige) 
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