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Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder

Av førsteamanuensis dr. juris Are Stenvik, Norge

Forretningsmetoder, som i denne sammenheng defineres som «planmessige handle-
måter i næringsvirksomhet», har ikke noe uttrykkelig vern etter gjeldende lovgivning.
For å få et inntrykk av det vern som tilbys, må man undersøke de alminnelige immate-
rialrettslige og konkurranserettslige regler. Patentloven oppstiller i utgangspunktet et
forbud mot patentering av forretningsmetoder, men forbudet har mistet en del av sin
betydning som følge av den senere tids utvikling i europeisk praksis. Etter gjeldende rett
må det antas at forretningsmetoder kan patenteres dersom de har teknisk karakter.
Videre kan konkurranseretten, og særlig generalklausulen i markedsføringslovens § 1,
gi vern for konkrete forretningskonsepter, men ikke for de underliggende funksjonelle
prinsipper konseptene er basert på. Det er en forutsetning for slikt vern at forretnings-
konseptet representerer en vesentlig investering, eller at innehaverens markedsposisjon
utsettes for risiko for skade. Slik risiko vil normalt foreligge dersom etterligningen
medfører fare for forvekslinger i markedet, men er ikke begrenset til slike tilfeller.
Spørsmålet om når det foreligger risiko for skade på markedsposisjon analyseres med
utgangspunkt i tre kategorier som har vært benyttet i europeisk praksis på varemerke-
området; risiko for direkte og indirekte forveksling, og risiko for assosiering. Endelig
drøftes spørsmålet om opphavsrettslig vern av forretningskonsepter, herunder tv-for-
mater, og det konkluderes med at det foreligger grunnlag for slikt vern, men at det ikke
alltid vil være effektivt fra en kommersiell synsvinkel.

Are Stenvik er født 1966, og ble cand. jur. i 1990. Frem til 1996 arbeidet han som
advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,
med hovedvekt på immaterialrett og beslektede sakstyper. Fra 1996 har han vært
tilknyttet Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, der han
underviser i patent- og varemerkerett. Han er også rettskyndig medlem av Patentstyrets
annen avdeling, som behandler klager over bl.a. avgjørelser i patent-, varemerke- og
mønstersaker. Are Stenvik ble dr. juris i 2001 på avhandlingen «Patenters beskyttelses-
omfang».

1. Begrepet

Forretningsmetoder er ikke noe etablert juridisk begrep med et fastlagt innhold,
som utløser bestemte rettsvirkninger. Man har verken i Norge eller i noen av de
andre nordiske landene noen rettsbeskyttelse som retter seg direkte mot forret-
ningsmetoder. Det finnes imidlertid enkelte bestemmelser som bruker betegnel-
sen. Den viktigste er kanskje patentlovens § 1 annet ledd nr. 3, som bestemmer at
«noe som bare utgjør … metoder for … forretningsvirksomhet» ikke skal anses
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som oppfinnelser. Forretningsmetoder kan således, etter lovens ordlyd, ikke
patenteres. Når betegnelsen brukes på denne måten, må begrepet naturligvis
søkes fastlagt med en viss bestemthet, fordi det begrenser borgernes alminnelige
rett til å oppnå rettsbeskyttelse ved patent. I andre sammenhenger kan man klare
seg med å bruke betegnelsen på mer diffus måte. Den norske markedsføringslo-
vens § 2 bærer f.eks. overskriften «Villedende forretningsmetoder», og det frem-
går av bestemmelsen at dette skal omfatte «enhver … fremgangsmåte som kan ha
… betydning for etterspørsel eller tilbud». Meningen har tydeligvis vært å favne
vidt, og noen tvil om regelens rekkevidde – når det gjelder hva som kan anses som
forretningsmetoder – synes ikke å ha oppstått i praksis.

Når rettsbeskyttelse av forretningsmetoder bringes opp for diskusjon, ville det
være uhensiktsmessig å knytte temaets avgrensning til patentlovens eller mar-
kedsføringslovens begreper. Temaet har en videre rekkevidde, og mer allmenn
interesse. Det knytter seg en rekke interessante problemstillinger til metoder som
faller utenfor f.eks. patentlovens begrep, og som fortjener diskusjon. Skulle man
begrenset drøftelsen til det som faller innenfor patentlovens begrep, ville man
dessuten gått glipp av en av de mest aktuelle problemstillingene, nemlig hva som
kan patenteres uhindret av unntaksregelen i § 1 annet ledd nr. 3. Vi bør derfor ta
utgangspunkt i et mer generelt begrep.

På det allmenne plan er det med «forretningsmetoder» naturlig å forstå plan-
messige handlemåter i næringsvirksomhet. Definisjonen inneholder tre elemen-
ter, som det er naturlig å knytte enkelte kommentarer til:

Med «næringsvirksomhet» sikter man normalt til virksomhet som er av en viss
varighet, og som er egnet til å gi økonomisk gevinst over tid.1 Det er innlysende at
begrepet næringsvirksomhet favner svært vidt. For praktiske formål kan det sies å
avgrense vårt tema fra privat virksomhet.

Det andre elementet i definisjonen, handlemåter, er også vidt; det omfatter
bl.a. fremgangsmåter for produksjon av varer, forskjellige tekniske prosesser,
f.eks. for måling og veiing, samt tjenesteyting av alle slag. Derimot omfatter det
ikke produkter eller andre fysiske hjelpemidler som benyttes i næringsvirksomhet.

Ved å inkludere «planmessige» i definisjonen, er det meningen å gi uttrykk for
at det må dreie seg om en systematisk fremgangsmåte for at det skal være rimelig
å bruke karakteristikken «metode». Jeg vil først og fremst ha i tankene handlings-
mønstre som gjentas regelmessig i forbindelse med næringsvirksomhet. Det er
vanskelig å tenke seg et rettsvern for en enkeltstående transaksjon eller en mer
tilfeldig handlemåte.

Slik jeg nå har definert «forretningsmetoder», er begrepet uten skarpe grenser.
Jeg anser det både akseptabelt og hensiktsmessig å operere med et såpass diffust
begrep, dels fordi vi da ikke ekskluderer interessante temaer fra nærmere

1 Men som ikke nødvendigvis tar sikte på slik gevinst, smnl. mfl. § 19 første ledd.
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drøftelse, og dels fordi det er fullt mulig å bruke betegnelsen «forretningsmetode»
uten å ha gitt den et helt presist innhold; de fleste vil likevel ha en god nok
forståelse av hva det dreier seg om.

Mer interessant enn å forsøke å trekke skarpe grenser for begrepet, er det å
foreta en viss kategorisering, fordi man slik kan avdekke noe av begrepets innhold
og spennvidde.

Man kan for det første skille mellom tekniske og merkantile fremgangsmåter.
Dette skillet har særlig betydning for patentlovens virkeområde, idet denne bare
omfatter fremgangsmåter som har teknisk karakter. På den andre siden er patent-
loven som hovedregel enerådende på det tekniske området; tekniske fremgangs-
måter som ikke er beskyttet ved patent kan som hovedregel utnyttes av enhver.

Et annet viktig skille går mellom hemmelige og ikke-hemmelige fremgangsmå-
ter. Dette skillet har betydning på flere måter, først og fremst i forhold til
bestemmelsene om beskyttelse av bedriftshemmeligheter, men også i andre
sammenhenger, f.eks. når det gjelder å oppfylle patentlovens krav om nyhet og
oppfinnelseshøyde.

Det tredje skillet det kan være grunn til å fremheve, går mellom enkeltelemen-
ter og sammensetninger av flere elementer. Dette skillet er langt fra presist, og
behøver heller ikke presiseres i denne sammenheng. Det vesentlige er å peke på at
det i en forretningsmetode kan inngå elementer som er gjenstand for særskilt
rettsbeskyttelse etter immaterialrettslovgivningen, f.eks. et varemerke, et ånds-
verk eller en oppfinnelse. På den andre siden har man det som upresist kan kalles
konsepter, og som består av en bestemt kombinasjon av slike elementer, f.eks.
såkalte tv-formater og franchisekonsepter. Her er spørsmålet om helheten nyter en
beskyttelse som går ut over den som tilbys de enkelte deler.

Den siste inndelingen jeg vil peke på, går mellom selve ideene og deres
konkrete utforming. Dette skillet – som heller ikke er skarpt – knytter seg til
abstraksjonsnivået; ideene er grunnleggende og generelle, mens den konkrete
utforming knytter seg til måten en idé kan realiseres på. En forretningsidé kan
f.eks. gå ut på å selge iskrem fra en omreisende frysebil direkte til forbrukerne.
Konkretiseringen av ideen gjelder slikt som valg av farge på frysebilen, lydsignal
for å varsle bilens ankomst, varemerker, produktsortiment osv. Det er naturlig at
ideer som hovedregel må kunne utnyttes av enhver, av hensyn til konkurransen i
markedet, mens den konkrete utforming i større grad kan belegges med subjekti-
ve rettigheter.

2. Patentering av forretningsmetoder

Når man skal undersøke hvilken rettsbeskyttelse som tilbys forretningsmetoder,
er det naturlig å starte med patentretten, fordi denne – i og med at fenomenet er
uttrykkelig regulert – utgjør det fasteste holdepunktet. Dels må man spørre om
patentretten tilbyr beskyttelse for noe som omfattes av vårt allmenne forretnings-
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metodebegrep – med andre ord om det finnes forretningsmetoder som ikke «bare
utgjør» metoder for forretningsvirksomhet i patentlovens forstand – og dels må
man undersøke hvilke overveielser patentlovens unntaksregel er basert på, og om
disse får betydning også når det blir spørsmål om å beskytte forretningsmetoder
på andre rettsgrunnlag.

Utgangspunktet etter patentlovens § 1 første ledd er at oppfinnelser – og bare
oppfinnelser – kan patenteres. Med visse unntak, gjelder det som et generelt
prinsipp at den samme beskyttelse skal være tilgjengelig for oppfinnelser på alle
tekniske områder. I TRIPS-avtalen, som er en del av avtaleverket under Verdens
handelsorganisasjon (WTO), og som de nordiske landene er bundet av, har dette
kommet til uttrykk i art. 27, som fastslår at «patents shall be available for any
inventions, whether products or processes, in all fields of technology». Verken
TRIPS-avtalen eller annen lovgivning inneholder imidlertid noen definisjon av
oppfinnelsesbegrepet, som det dermed i stor grad er overlatt til praksis å forme.
Både i nordisk og europeisk praksis har det vært lagt til grunn at en frembringelse
må ha teknisk karakter for å kunne anses som en oppfinnelse i patentrettslig
forstand. Viktige avgrensningsspørsmål er avklart gjennom bestemmelsene i
patentlovens § 1 annet ledd, som inneholder en – ikke uttømmende – oppregning
av fenomener som ikke skal anses å utgjøre oppfinnelser, herunder, som nevnt,
«metoder for … forretningsvirksomhet».

Unntakene i de nordiske patentlovenes § 1 annet ledd ble tilføyd på slutten av
1970-tallet, etter mønster av art. 52(2) og (3) i den europeiske patentkonvensjonen
(EPC). Bestemmelsene er formulert som presiseringer av det alminnelige oppfin-
nelsesbegrep, og lovutvalgene antok at de i alt vesentlig svarte til gjeldende rett i
Norden. I den nordiske utredningen fra 1963 var det lagt til grunn at «hvad der har
karakter af blotte anvisninger til den menneskelige ånd» ikke kunne patenteres.
«Dette vil således kunne gælde visse undervisningsmetoder, skriftmetoder, steno-
grafi- og bogholderisystemer, reklamemetoder, spilleregler, pengesystemer, by-
planer og lign.»2 I praksis var det eksempelvis lagt til grunn at en fremgangsmåte
for opplæring av personale, med sikte på å øke produktiviteten, ikke var å anse
som en patenterbar oppfinnelse. Den patentsøkte fremgangsmåte var «endast ett
uttryck för en pedagogisk metod av ikke patenterbar natur».3 Det var således ikke
nødvendig å endre loven, men komiteene mente likevel at «sterke grunner [taler]
for at de nordiske patentlover på dette sentrale punkt harmoniseres med den
europeiske patentkonvensjon, også når det gjelder bestemmelsenes redaksjonelle

2 NU 1963: 6 s. 97.
3 Regeringsrättens dom i NIR 1973 s. 330 (arbeidsprogram). Sitatet er fra Besvärsavdelningens

avgjørelse (s. 332). Flere eksempler er nevnt i Jacobsson, Tersmeden og Törnroth, Patentlagstiftnin-
gen – en kommentar, Stockholm 1980 s. 52–53 og Koktvedgaard og Østerborg, Patentloven, 2. utg.,
København 1979 s. 77–78. Fra norsk praksis kan nevnes avgjørelsen fra Patentstyrets 2. avd. i NIR
1983 s. 144 (spillet «21»).
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utforming».4 Noen nærmere forklaring av hva som forstås med forretnings-
metoder finner man imidlertid ikke i forarbeidene, verken i de opprinnelige
forarbeidene eller i forarbeidene til endringsloven. Noen egentlig avklarende
praksis synes heller ikke å foreligge fra de nordiske land.5 En analyse av unntakets
rekkevidde må derfor først og fremst skje på grunnlag av europeisk praksis.

Innledningsvis er det grunn til å understreke at den europeiske patentmyn-
digheten, EPO, i sin praksis – på samme måte som de nordiske lovforarbeidene –
har lagt til grunn at det implisitt i oppfinnelsesbegrepet ligger et krav om at
frembringelsen må ha teknisk karakter. Motsetningen til «technical character» er
«abstract and intellectual character».6 Ved avgjørelsen av om kravet til teknisk
karakter var oppfylt, la man lenge til grunn at det avgjørende var hvilket bidrag
søknadsgjenstanden tilførte den kjente teknikk: «Decisive is what technical con-
tribution the invention as defined in the claim when considered as a whole makes
to the known art.»7 Man skilte altså mellom de tidligere kjente og de nye elemen-
tene i oppfinnelsen, og krevde at den tekniske karakter måtte være knyttet til de
nye. Et slikt synspunkt stemmer godt overens med det som tradisjonelt har vært
lagt til grunn i nordisk praksis.8

På dette grunnlaget avslo f.eks. ett av EPOs appellkamre en søknad om patent

4 Jf. NOU 1976: 49 s. 99.
5 Det finnes imidlertid enkelte dommer av interesse, se f.eks. Regeringsrättens avgjørelser i RÅ 1982

2:25 (metode for fordeling av kostnader, f.eks. til oppvarming av leiligheter i en leiegård, ble ikke
ansett patenterbar), RÅ 1983 2:25 (krypteringssystem for meldinger ble ikke ansett patenterbart) og
RÅ 1985 2:52 (forretningsblankett ble ikke ansett patenterbar). Ved Regeringsrättens avgjørelse i
NIR 1990 s. 486 ble imidlertid eldre praksis fraveket (metode for beregning av tonehøyden i
menneskelig tale ble ansett å utgjøre en oppfinnelse med teknisk karakter). Det finnes også nyere
eksempler på patentmeddelelser som kunne reist spørsmål i forhold til forbudet mot patentering av
forretningsmetoder, men uten at det fremgår om bestemmelsens rekkevidde har vært vurdert, se
f.eks. Högsta domstolens avgjørelse i NJA 2000 s. 497; NIR 2001 s. 290, som gjaldt en fremgangs-
måte for mobiltelefonsystemer, der det karakteristiske besto i «att man tillordnar abonnentidenti-
tetsmodulen (SIM) åtminstone två identiteter … vilka är selektivt utnyttjningsbara». Formålet med
å tilordne modulen to eller flere identiteter, var å gjøre det enklere for brukerne å fordele samtaleav-
giftene på to eller flere poster, f.eks. slik at kostnader knyttet til privatsamtaler kan skilles fra
kostnader som gjelder næringssamtaler. Patentets gyldighet var ikke bestridt av saksøkte. I
Danmark har Realkredits patenter for kalkulering, refinansiering mv. av lån vakt en viss oppsikt (se
EP 0838063, EP 0986791 og EP 1002289). Nevnes kan også det norske patentet nr. 179 888, som er
gjenstand for en verserende sak i Oslo byrett. I krav 1 er oppfinnelsen definert som en «Fremgangs-
måte til bestilling av tjenester, spesielt til bestilling av hotellrom og reiser i inn- og utland samt
helsetjenester, hvor bestillingen foretas over en brukerterminal forbundet med minst én sentral
databehandlingsinnretning, hvor den sentrale databehandlingsinnretning omfatter en datalagrings-
innretning og dessuten er forbundet med en tjenestestedterminal», og som karakteristiske trekk er
det bl.a. angitt at det skjer en sanntidsoppdatering av databasen på tjenestestedet, og en automatisk
oppdatering av den sentrale databasen.

6 Se f.eks. T 854/90 IBM/Card reader [1994] EPOR 89.
7 Se f.eks. den ofte siterte avgjørelsen T 208/84 VICOM/Computer-related invention [1987] EPOR

74.
8 Se f.eks. kjennelse av Patentstyrets 2. avd. i NIR 1983 s. 144 (spillet «21»).
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på en fremgangsmåte for drift av selvbetjeningsmaskiner, eksempelvis bankauto-
mater, der det nye besto i at kunden kunne bruke kort han allerede var i besittelse
av, og altså ikke behøvde et kort utstedt av maskinoperatøren. Om kunden ikke
allerede var autorisert til å bruke maskinen, ville maskinen lese av de magnetisk
lagrede data, og disse ville bli underkastet en behandling med sikte på meddelelse
av autorisasjon. Ideen var å unngå en tradisjonell og kostnadskrevende søknads-
prosedyre, f.eks. ved utfylling av skjema. Board of Appeal avslo søknaden, idet
man la til grunn at en slik fremgangsmåte måtte anses som «part of a business
operation», og at forekomsten av tekniske komponenter – slik som selve
kortleseren, som i seg selv ikke var ny – ikke kunne endre bedømmelsen av
søknadsgjenstanden.9

Nyere praksis har opprettholdt kravet om at en oppfinnelse må ha teknisk
karakter, men tolket dette innskrenkende i forhold til tidligere, og dermed utvidet
oppfinnelsesbegrepet. Det er særlig to utviklingstrekk som må fremheves i denne
sammenheng:

For det første skiller EPO-praksis ikke lenger mellom kjente og nye trekk ved
bedømmelsen av søknadsgjenstandens tekniske karakter. Det kreves dermed ikke
lenger at de tekniske elementene ligger i det som er nytt og karakteristisk for
oppfinnelsen, de kan godt ligge i kjente elementer som inngår i oppfinnelsen.
Man har med andre ord forlatt den tidligere «technical contribution approach»,
hvoretter bidraget til teknikkens stand – altså det nye og karakteristiske – i seg
selv måtte inneholde elementer med teknisk karakter. En av de tidligste avgjørel-
sene som slo inn på denne linjen, er PETTERSON/Queuing system fra 1994.
Søknaden gjaldt et køsystem for dirigering av kunder til flere betjeningssteder
med ulike tjenestetilbud.10 Ideen var at kundene i et ekspedisjonslokale skulle
kunne velge betjeningssted når kølapp trekkes. Valget innebærer at kunden går
inn i køordningen, men likevel slik at han må vente til det valgte betjeningssted
blir ledig. Systemet besto, kort sagt, av en terminal med tilknyttet dataprosessor,
samt en skjerm («display») som viser kunden når og hvor han vil bli betjent.
Board of Appeal anså systemet for å ha teknisk karakter, og viste til at patent-
kravet definerte en teknisk gjenstand – et fysisk objekt. Innsigerens anførsel om

9 T 854/90 IBM/Card reader [1994] EPOR 89. Se også T 51/84 STOCKBURGER/Coded Distinctive
Mark [1986] EPOR 229, der en patentsøknad på metode for koding av fonogrammer med sikte på
beskyttelse mot forfalskninger ble avslått. Patent ble derimot gitt på en fremgangsmåte for transport
og lossing av bulkmateriale, der det nye besto i at hvert skip skulle bringe med seg sin egen
transportable sekkemaskin. Søkerens suksess skyldtes riktignok at han hadde «conceived a business
system of the contractual bagging of bulk material which enabled the shipment of such material to
ports, especially in underdeveloped countries, not equipped with bagging plant. This cannot
however detract from the fact that the method defined in present Claim 1 clearly has technical
character in that it involves the use of technical equipment (the bagging plant) to achieve a technical
end (the production of sealed, weighed bags of the material involved)», jf. T 636/88 NAT/Method of
material distribution av 12. mars 1992.

10 T 1002/92 PETTERSON/Queuing system [1996] EPOR 1.
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at det fysiske objekt – den såkalte «hardware» – bare omfattet kjente elementer,
og at den eneste «contribution» var en forretningsmetode uten teknisk karakter,
ble avvist under henvisning til at innsigeren hadde misforstått forholdet mellom
bestemmelsen i art. 52 EPC, om at det må foreligge en oppfinnelse, og bestem-
melsen i art. 56 EPC, om at det kreves oppfinnelseshøyde. En eventuell «techni-
cal contribution» er ikke relevant ved bedømmelsen av teknisk karakter, bare ved
vurderingen av oppfinnelseshøyde.11 Senere er dette prinsippet blitt bekreftet
gjennom avgjørelser fra EPOs Boards of Appeal,12 og den tyske Bundes-
gerichtshof.13 Det er også lagt til grunn for Kommisjonens forslag til direktiv om
patentering av «computer-implemented inventions».14

For det andre er det gjennom nyere praksis slått fast at de fenomener som er
regnet opp i art. 52(2) EPC – tilsvarende § 1 annet ledd i de nordiske patentlovene
– bare skal anses som unntatt fra patentering for så vidt de mangler teknisk
karakter. Denne tolkningen har appellkamrene kommet frem til ved å legge større
vekt på bestemmelsen i art. 52(3), som begrenser patenteringsforbudet i
art. 52(2). Bestemmelsen i art. 52(3) fastslår at forbudet i art. 52(2) bare er til
hinder for patentering «to the extent to which a European patent application …
relates to such subject-matter or activities as such» (jf. «noe som bare utgjør» i
den norske loven). Denne begrensningen innebærer klart nok – det har man alltid
lagt til grunn – at et produkt eller en fremgangsmåte med teknisk karakter ikke
kan nektes patentert bare fordi den bygger på, eller omfatter, en forretningsmetode,
en matematisk metode, et dataprogram mv. Nyere praksis har imidlertid slått fast
at begrensningen i art. 52(3) også innebærer at oppregningen i art. 52(2) bare skal
oppfattes som en angivelse av fenomener som kan mangle teknisk karakter – og
da er de unntatt fra patentering – men som ikke nødvendigvis mangler slik
karakter, og derfor kan være patenterbare. Oppregningen i art. 52(2) blir dermed å
oppfatte nærmest som en liste med eksempler, som ikke gjør overflødig en
konkret vurdering av om søknadsgjenstanden har teknisk karakter eller ikke. En
forretningsmetode skal med andre ord regnes som en oppfinnelse, som kan
patenteres, dersom den har teknisk karakter.15

Denne utviklingen innebærer at produkter, herunder systemer, alltid skal anses
å ha teknisk karakter. Produkter omfatter etter sin art «hardware», som skal anses
som et teknisk element enten den var tidligere kjent eller er ny. Dette ble uttrykke-

11 Den parallelle svenske søknaden ble avslått fordi søknadsgjenstanden ikke ble ansett å ha teknisk
karakter, et avslag som ble opprettholdt av Regeringsrätten. I Danmark og Norge førte derimot
søknaden til patent, jf. for Norges vedkommende Oslo byretts dom 29. november 1995.

12 Jf. T 935/97 IBM/Computer programs [1999] EPOR 301, T 1173/97 IBM/Computer program
product, O.J. EPO 1999, 609 og T 931/95 PBS PARTNERSHIP/Controlling pension benefits
system, O.J. EPO 2001, 441.

13 Jf. BGH 11.5.2000 GRUR 2000, 1007 (Sprachanalyseeinrichtung).
14 COM(2002) 92 final.
15 Jf. de ovenfor i note 12 nevnte avgjørelser.
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lig slått fast i PBS PARTNERSHIP/Controlling pension benefits system fra
september 2000,16 som gjaldt en fremgangsmåte og et system for kalkulering av
premier og utbetalinger under kollektive pensjonsordninger. Patentkrav nr. 1
gjaldt selve fremgangsmåten, hvor kalkulasjonene skulle utføres ved bruk av en
datamaskin, mens krav nr. 6 gjaldt en datamaskin som var programmert til å
utføre kalkulasjonene. Produktkravet ble ansett å ha teknisk karakter, idet det her
var nok å konstatere at det gjaldt en fysisk gjenstand: «a computer system suitably
programmed for use in a particular field». Det kunne ikke legges noen vekt på at
den fysiske gjenstanden ikke var ny i seg selv, og heller ikke på at den var innrettet
med sikte på å skulle anvendes i forretningsvirksomhet. «In the board’s view a
computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is
the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus in the
sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an
invention within the meaning of Article 52(1) EPC.»17

Når det gjaldt fremgangsmåten, la Board of Appeal til grunn – i overensstem-
melse med tidligere praksis – at unntaket for forretningsmetoder «as such» skal
forstås slik at det bare omfatter forretningsmetoder som ikke har teknisk karakter:
«If the method is technical or, in other words, has a technical character, it still may
be a method for doing business, but not a method for doing business as such.» I
dette tilfellet ble imidlertid ikke fremgangsmåten ansett for å ha den nødvendige
tekniske karakter. Det ble ikke ansett tilstrekkelig at det ved utførelsen av frem-
gangsmåten skulle brukes teknisk utstyr i form av datamaskinutrustning, når dette
ble brukt for et ikke-teknisk formål: «The feature of using technical means for a
purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical informa-
tion does not necessarily confer technical character to … the method.»18 Det
avgjørende for appellkammeret synes å ha vært fremgangsmåtens formål. Det ble
i denne forbindelse trukket et skille mellom fremgangsmåter som produserer
tekniske resultater, og fremgangsmåter som bare produserer administrativ,
finansiell eller lignende informasjon: «All the features of this claim are steps of
processing and producing information having purely administrative, actuarial
and/or financial character. Processing and producing such information are typical
steps of business and economic methods.»19

Denne noe strengere vurdering av fremgangsmåtekrav ligger mer på linje med
eldre praksis,20 og synes å harmonere mindre godt med den nyere praksis som har
lagt til grunn at «contribution approach» ikke lenger skal følges.21 Vurderingen er

16 T 931/95 PBS PARTNERSHIP/Controlling pension benefits system, O.J. EPO 2001, 441.
17 O.J. EPO 2001, 441 på s. 452.
18 Op. cit. s. 450.
19 Op. cit. s. 449.
20 Jf. T 854/90 IBM/Card reader [1994] EPOR 89, omtalt ovenfor ved note 9.
21 Jf. T 1002/92 PETTERSON/Queuing system [1996] EPOR 1, T 935/97 IBM/Computer programs

[1999] EPOR 301 og T 1173/97 IBM/Computer program product, O.J. EPO 1999, 609.

Are Stenvik



539

også problematisk i forhold til tidligere avgjørelser som har lagt til grunn at
oppfinnelsens tekniske karakter skal bedømmes uavhengig av hvilken av katego-
riene produktkrav eller fremgangsmåtekrav den er plassert i.22 Heller ikke er det
lett å forene den med de avgjørelser som har karakterisert som tekniske problemer
bl.a. det å vise bestemt informasjon til kundene i et butikklokale på en skjerm,23

eller det å holde orden på finanser, inventar mv. ved hjelp av et elektronisk
«management system».24 Problematisk er det dessuten at patenteringsadgangen i
Europa i så fall vil bli snevrere enn i USA, der lovgivningen ikke inneholder – og
praksis ikke har villet stille opp – noe forbud mot patentering av forretningsmeto-
der.25 Det kan derfor være for tidlig å slå fast at linjen fra PBS PARTNERSHIP
representerer gjeldende rett i Europa.26

22 Jf. T 769/92 SOHEI/General-purpose management system [1996] EPOR 253, T 935/97 IBM/
Computer programs [1999] EPOR 301 og T 1173/97 IBM/Computer program product, O.J. EPO
1999, 609. Smnl. AT&T Corp. v. Excel Communications Inc. 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999):
«whether the invention is a process or a machine is irrelevant.»

23 T 1002/92 PETTERSON/Queuing system [1996] EPOR 1.
24 T 769/92 SOHEI/General-purpose management system [1996] EPOR 253.
25 Se den retningsgivende avgjørelsen State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group 149

F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), der det ble lagt til grunn at det ikke var noe prinsipielt i veien for å
patentere en fremgangsmåte for kalkulering av andeler i verdipapirfond, samt AT&T Corp. v. Excel
Communications Inc. 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999), som gjaldt en metode i forbindelse med
beregning og fakturering av samtaleavgifter i telefonsystemer med flere operatører. – Amerikanske
patenter på forretningsmetoder vekker ofte oppmerksomhet og undring i Europa, ikke minst
Amazon.com Inc.’s såkalte «one-click patent» (US 5,745,681), der krav 1 lyder: «A method of
placing an order for an item comprising: under control of a client system, displaying information
identifying the item; and in response to only a single action being performed, sending a request to
order the item along with an identifier of a purchaser of the item to a server system; under control of
a single-action ordering component of the server system, receiving the request; retrieving additional
information previously stored for the purchaser identified by the identifier in the received request;
and generating an order to purchase the requested item for the purchaser identified by the identifier
in the received request using the retrieved additional information; and fulfilling the generated order
to complete purchase of the item whereby the item is ordered without using a shopping cart
ordering model.» – Patentet på den virtuelle «handlevogn» («shopping cart») tilhører Sun
Microsystems Inc. (US 5,745,681). Krav 1 lyder: «A method of supplying items on a network, the
network having at least one computer-server for communicating with users employing a browser
program on a terminal/computer at a location remote from said computer-server, said method
comprising the steps of: a) receiving, at the computer-server, a transmitted command from said
browser program for a shopping page; b) in response to said transmitted command, generating a
shopping page file and transmitting the shopping page file to said browser program; c) receiving, at
the computer-server, at least one user selected item from the shopping page received by the browser
program; d) creating a list at the computer server; e) at the computer server, adding to the list each
user selected item received by said receiving step to provide an updated list; f) returning from the
computer server to said browser program the updated list of items; and g) receiving at the computer
server from said browser program the list and a next selected item; and h) repeating steps (e), (f),
and (g) to circulate said updated list between computer server and terminal/computer until termi-
nation of shopping by the browser program.»

26 Kommisjonens forslag til direktiv om patentering av datamaskinimplementerte oppfinnelser kan
imidlertid føre til at denne linjen får gjennomslag, se nedenfor ved note 33.
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Men selv om prinsippet fra PBS PARTNERSHIP skulle bli fulgt i fremtidig
europeisk praksis – med den virkning at fremgangsmåter som produserer finan-
siell informasjon o.l. ikke kan patenteres – vil man i mange tilfeller kunne oppnå
mye av den samme beskyttelsen gjennom produktkrav. Mange forretningsmeto-
der forutsetter nemlig bruk av en eller annen form for fysisk utrustning, enten det
gjelder kalkulering av pensjonsytelser eller elektronisk handel. Et patent på
produktet – eller systemet – vil i slike tilfeller ikke bare gi beskyttelse mot
konkurrerende omsetning av systemet, men også mot bruk av det, jf. patl. § 3
annet ledd nr. 1. PBS Partnership kunne således på grunnlag av systemkravet
nektet konkurrentene å beregne pensjonsytelser ved bruk av et datasystem pro-
grammert for å utføre de kalkulasjoner som var angitt i patentkravet. Og noen
annen måte å kalkulere pensjoner på enn ved hjelp av et datasystem, finnes i
praksis ikke. I dette perspektivet er det vanskelig å se noen gode grunner til å
behandle produkt- og fremgangsmåtekrav ulikt.

Etter dette må det konstateres at praksis knyttet til oppfinnelsesbegrepet
har vært i bevegelse, og at noen fullstendig avklaring av rettstilstanden ennå
ikke synes å ha funnet sted. Men problemene er ikke slutt med det. PBS
PARTNERSHIP skaper nemlig også usikkerhet når det gjelder prinsippene for
vurdering av oppfinnelseshøyden i slike saker, idet det ble lagt til grunn at man
ved denne vurderingen ikke kunne ta hensyn til virkninger av vesentlig
økonomisk karakter: «the improvement envisaged by the invention according to
the application is an essentially economic one ie lies in the field of economy,
which, therefore, cannot contribute to inventive step.» Synspunktet er, såvidt
forstås, at bare bidrag av teknisk karakter kan tas i betraktning ved bedøm-
melsen av oppfinnelseshøyde. De elementene som mangler teknisk karakter må
følgelig anses å utgjøre en imaginær del av teknikkens stand. I så fall markerer
avgjørelsen et brudd med etablerte prinsipper for vurderingen av oppfinnel-
seshøyde, og den står i et anstrengt forhold til bestemmelsene i art. 54(1) og (2)
EPC, tilsvarende § 2 første og annet ledd i de nordiske patentlovene, hvoretter
bare informasjon som var allment tilgjengelig forut for søknadsdagen skal hen-
regnes til teknikkens stand. Etter den tradisjonelle oppfatning skal en oppfinnelse
anses å ha oppfinnelseshøyde dersom den ikke var nærliggende for en fagmann
som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen, uavhengig av hvilken
form for innsats som krevdes for å komme frem til den tekniske løsning. Når en
oppfinnelse først er erkjent å ha teknisk karakter, skal man med andre ord ved
bedømmelsen av oppfinnelseskvaliteten ta hensyn til alt hvori oppfinnelsen skil-
ler seg fra teknikkens stand. Det har f.eks. lenge vært anerkjent at en oppdagelse,
en matematisk metode osv. kan bidra til oppfinnelseshøyden, selv om slike
fenomener ikke i seg selv representerer patenterbare oppfinnelser.27 På samme

27 Se fra nordisk praksis f.eks. avgjørelsen fra Patentstyrets 2. avd. i NIR 1998 s. 278 og Regeringsrät-
tens avgjørelser i NIR 1990 s. 486 og NIR 1998 s. 309.
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måte har man bedømt oppfinnelser der det nye ligger i utarbeidelsen av et
dataprogram.28

Konsekvensene av en revisjon av prinsippene for oppfinnelseshøydevurderin-
gen, i tråd med appellkammerets uttalelser i PBS PARTNERSHIP, er vanskelige å
overskue. Det er mulig at patenteringsadgangen reelt blir innskrenket, og mer på
linje med eldre praksis.29 Det kan tenkes forskjellen bare blir at oppfinnelsens
«technical contribution» nå skal vurderes etter bestemmelsen om oppfinnel-
seshøyde (art. 56 EPC, patentlovens § 2 første ledd), istedenfor etter bestemmel-
sen i art. 52 EPC (patentlovens § 1), men at resultatet blir nokså likt. Selv om man
ikke kan vite hvor store konsekvensene blir, synes det trolig at en slik utvikling vil
være uheldig for patentretten. For det første kan den føre til uklarheter: Skal man
f.eks. ta hensyn til visse former for innsats uten teknisk karakter, slik som
oppdagelser og nye matematiske metoder, men ikke andre former, f.eks. utviklin-
gen av et nytt dataprogram eller en ny forretningsmetode? For det andre harmo-
nerer en slik utvikling mindre godt med patentlovens system: Når patentloven
krever at det skal foreligge en oppfinnelse med teknisk karakter, er det fordi
enkelte former for frembringelser ønskes holdt utenfor patentlovens område,
enten fordi frembringelsen har en fundamental karakter og ikke bør belegges med
en enerett, eller fordi den har en abstrakt karakter som gjør den uegnet for
patentering. Innskrenkninger i patenteringsadgangen på slike grunnlag vil som
regel bli forstått og akseptert. Vanskeligere er det å akseptere om man gir seg til å
diskriminere mellom de forskjellige former for intellektuell innsats som ligger
bak oppfinnelser som etter sin art anses patenterbare. Mot denne bakgrunn kan
det neppe anses anbefalelsesverdig å slutte seg til det prinsipp for bedømmelsen
av oppfinnelseshøyde som ble lagt til grunn av Board of Appeal i PBS
PARTNERSHIP. Prinsippet heller ikke har fått tilslutning i teorien.30 Likevel er
det blitt lagt til grunn av Kommisjonen i forslaget til direktiv om patentering av
datamaskinimplementerte oppfinnelser.31 Blir forslaget vedtatt, må derfor
nasjonale domstoler anvende prinsippet etter beste evne, enten de vil eller ei.

Sammenfatningsvis kan det sies at de begrensninger PBS PARTNERSHIP
oppstiller for adgangen til å patentere forretningsmetoder er uheldige. Hvis man
skal begrense adgangen til å patentere forretningsmetoder, bør det fortsatt skje
etter tradisjonelle retningslinjer, ved opprettholdelse av kravet om «technical

28 Se fra europeisk praksis f.eks. T 26/86 KOCH & STERZEL/X-ray apparatus [1988] EPOR 72, og
fra tysk praksis f.eks. BGH 4.2.1992 BGHZ 117, 144 (Tauchcomputer) og BGH 11.5.2000 GRUR
2000, 1007 (Sprachanalyseeinrichtung).

29 Se ovenfor ved note 9.
30 Jf. Rudolf Kraßer, Erweiterung des patentrechtlichen Erfindugsbegriffs?, GRUR 2001, 959–965 på

s. 964. Se om emnet også Wilfried Anders, Wie viel technischen Charakter braucht eine computer-
implementierte Geschäftsmethode, um auf erfinderischer Tätigkeit zu beruhen?, GRUR 2001,
555–560.

31 Jf. note 14 ovenfor. Se forslagets art. 4(2), jf. 2(b) og 4(3).
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contribution» ved vurderingen av teknisk karakter, ikke gjennom en forskjells-
behandling av kategoriene produkter og fremgangsmåter, og heller ikke ved
innføring av nye prinsipper for bedømmelsen av oppfinnelseshøyde.

Et ganske annet spørsmålet er om man bør åpne for patentering av forretnings-
metoder i større omfang enn det som tradisjonelt har vært lagt til grunn. Gode
grunner tilsier at man burde utvise tilbakeholdenhet med å åpne patentretten for
nye fenomener. Ikke er det dokumentert at incentivene til utvikling av nye forret-
ningsmetoder har vært for små etter den tidligere rettstilstand, og ikke har man
noen sikkerhet for at en adgang til å patentere forretningsmetoder vil gi en
samfunnsøkonomisk gevinst. Usikkerhetene er mange når det gjelder patentsyste-
mets økonomiske virkninger generelt, og det er formentlig ingen som kan si med
sikkerhet om patentering er nødvendig eller hensiktsmessig på området for forret-
ningsmetoder. Machlup uttalte i 1958, at når man først har et patentsystem, ville
det vært uforsvarlig å avskaffe det. Men hadde man ikke hatt et patentsystem,
ville det vært uforsvarlig å innføre det.32 Man har ikke kommet så mye lenger i
forståelsen av patentsystemets virkninger i dag, og denne usikkerheten gir grunn
til forsiktighet med å føre patentsystemet inn på nye og uprøvde områder, så lenge
man ikke har klare indikasjoner på at det finnes et udekket, tungtveiende behov
for beskyttelse. Og noe slikt behov er som nevnt ikke dokumentert for forret-
ningsmetoder. Tvert imot tyder en undersøkelse som ble gjennomført på oppdrag
av Patent- og Varemærkestyrelsen i 2000, på at næringslivet er skeptisk til en mer
alminnelig adgang til patentering av forretningsmetoder. «Man har meget vanske-
ligt ved at forholde sig til egentlige forretningskoncepter og -metoder,» heter det i
rapporten, og man ønsker ikke «amerikanske tilstander» hvor patenter «efter
respondenternes opfattelse tildeles på et for lemfældigt, bredt, alment og idébase-
ret grundlag. Denne udvikling hæmmer langt mere end den fremmer. De fleste er
af den opfattelse, at man pga. … den øjeblikkelige uklarhed og usikkerhed på
dette område bør være afventende, således at patentering af forretningsmetoder i
bredere sammenhæng på kortere sigt ikke muliggøres i videre udstrækning end i
dag.»

En forsiktig holdning ligger også til grunn for Kommisjonens forslag om
patentering av datamaskinimplementerte oppfinnelser: «Commission believes it
is right that the Community should, for the time being at least, refrain from
extending the patent protection available for computer-implemented inventions,
for example by dispensing with the technical contribution requirement. Such a
course of action would lead to the patenting of computer-implemented business
methods. The U.S. experience in this field is still only recent and the impact of
business method patents on the economy in general and on electronic commerce
in particular cannot yet be fully assessed.»33

32 Fritz Machlup, An Economic Review of the Patent System, Washington 1958 s. 79–80.
33 COM(2002) 82 final på s. 11.
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Det er imidlertid ikke sikkert at en slik restriktiv linje vil få gjennomslag i det
lange løp. Virkningene av direktivet skal etter forslaget evalueres etter tre år. Det
vil alltid finnes mange som ønsker patenter, og som vil arbeide for at europeisk
industri ikke skal være «dårligere» stilt enn amerikansk. En utvikling i retning av
«amerikanske tilstander» er derfor ikke usannsynlig på lengre sikt.

3. Beskyttelse av forretningsideer

Som det fremgikk under 1 ovenfor, kan man sondre mellom generelle ideer og
ideenes konkrete utforming. I dette avsnittet er det ideene som skal drøftes, mens
den mer konkrete utforming av dem drøftes nedenfor under 4.

En idé kan være av teknisk eller merkantil art. Etter den tradisjonelle oppfat-
ning er hovedregelen at tekniske ideer bare kan beskyttes ved patent, mens
merkantile ideer – forretningsideer – ikke kan vernes. Dette har sammenheng
med synspunktet om at etterligning er tillatt, med mindre noe annet er bestemt
ved lov.34 Etterligning har vært betraktet som nyttig og nødvendig for samfunnsut-
viklingen generelt, og for konkurransen på markedet spesielt.35 Men dermed er
det ikke sagt at all etterligning er ønskelig. Enhver etterligning representerer på
sett og vis en utnyttelse av andres innsats, som – hvis den drives for langt – ikke
bare oppfattes som urimelig, men som også vil føre til stagnasjon i det lange løp.
Alle kan ikke være kopister, noen må også utvikle de nye ideer som det kan være
verd å kopiere.

Balanseringen av enerettigheter og etterligningsfrihet er vanskelig. Generelt
kan det sies at immaterialrettslovgivningen – dvs. lovgivningen om patenter,
kjennetegn, åndsverk osv. – viser hvorledes lovgiver har funnet det nødvendig å
balansere de subjektive enerettigheter mot den frie konkurranse, ved å oppstille
krav til rettighetenes objekter og grenser for rettighetenes utstrekning. Eksempel-
vis begrenses patenteringsadgangen – som vi så under 2 ovenfor – til oppfinnelser
med teknisk karakter, og dette er bare én av flere regler som inngår i et komplisert
system for balansering av de motstående interesser. Andre sentrale elementer i
dette systemet er f.eks. patentrettens tidsbegrensning og reglene om tvangslisen-
ser. De andre immaterialrettslovene inneholder lignende systemer for balansering
av enerettigheter mot etterligningsfrihet.

Mot denne bakgrunn må det anses som nokså innlysende at immaterialrettens
omhyggelig utformede interesseavveining ikke fritt kan forrykkes ved å supplere

34 Se fra eldre norsk praksis Rt. 1899 s. 657 og Rt. 1906 s. 603. Prinsippet må imidlertid i dag
anvendes med atskillig større forsiktighet enn det som fremgår av de nevnte dommene, jf. Are
Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, Oslo 2001 s. 115–116. Se også Mogens Koktvedgaard,
Lærebog i konkurrenceret, 4. utg., København 2000 s. 340.

35 Se f.eks. Mogens Koktvedgaard, Immaterialretspositioner, København 1965 s. 356–358 og Tore
Lunde, God forretningsskikk næringsdrivande imellom, Bergen 2001 s. 212–214.
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rettsbeskyttelsen på annet grunnlag. Likevel kan man ikke utelukke en slik mulig-
het. Det finnes tilfeller hvor en nærgående etterligning fremstår som så urimelig
at rettsordenen må reagere, selv om tilfellet faller utenfor immaterialrettens
positive regler. Det er alminnelig akseptert at immaterialrettens regler i prinsippet
kan suppleres gjennom konkurranserettens forbud mot urimelig etterligning og
andre handlinger i strid med god forretningsskikk,36 selv om det naturligvis må
utvises en viss varsomhet i så måte.37

I den norske markedsføringsloven er det særlig bestemmelsene i § 8a, som
forbyr å «anvende etterliknende kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler
eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må
anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med
seg fare for forveksling», og den såkalte «generalklausulen» i § 1 første ledd, som
bestemmer at det «ikke [må] foretas handling som strider mot god forretnings-
skikk næringsdrivende imellom, eller er urimelig i forhold til forbrukere eller som
for øvrig strider mot god markedsføringsskikk», som er av interesse i denne
sammenheng.38 Det sentrale kriteriet for det konkurranserettslige vernet er – som

36 Se fra norsk praksis f.eks. Rt. 1959 s. 712; NIR 1960 s. 120 (skilt), Rt. 1994 s. 1584; NIR 1996
s. 116 (Lego) og Rt. 1998 s. 1315; NIR 1999 s. 573 (Norges-Is), og fra dansk praksis U 1961
s. 46 H; NIR 1962 s. 102 (Lego). I strid med etablert praksis ville imidlertid førstvoterende i Rt.
1999 s. 1725; NIR 2000 s. 468 (LUNDETANGEN) anse varemerkeloven som uttømmende: «For
sitt område – grensen mellom vernede og ikke vernede rettsposisjoner – må varemerkeloven anses
som grensesettende» (s. 1736). I dette synet fikk han imidlertid bare følge av én annen dommer, jf.
i denne forbindelse femtevoterende Bugges særbemerkning på s. 1741: «det kan nok tenkes
situasjoner hvor jeg ville anse det i strid med god forretningsskikk om en næringsdrivende tar i bruk
et varemerke som tidligere har vært innarbeidet av en konkurrent, selv om det ikke lenger har
varemerkevern for ham.» Se videre Koktvedgaard op. cit. (note 34) s. 338–340 og Lunde op. cit.
(note 35) s. 214–230.

37 Jf. Rt. 1994 s. 1584; NIR 1996 s. 116 (Lego) på s. 1587: «Den enerett som følger av et patent eller
av et rettsbeskyttet mønster, er tidsbegrenset. De konkurranserettslige regler i markedsføringsloven
medfører altså i prinsippet at det kan foreligge et visst vern mot etterligning også etter utløpet av
vernetiden, likesom reglene kan medføre et visst vern også for produkter som ikke har oppnådd
patent eller mønsterbeskyttelse. Utgangspunktet må imidlertid være at vernet for den innsats som
ligger i en produksjonsidé og markedsføringen av den, er tidsbegrenset. Når det tidsbegrensede
vern er opphørt, vil i utgangspunktet enhver stå fritt til å utnytte ideen i sin egen næringsvirksomhet.
Både hensynet til forbrukerne og hensynet til videreutvikling av produksjonsideer tilsier at dette må
være slik, selv om det kan innebære at den første produsents ideer og markedsføring kommer hans
konkurrenter til gode. Forutsetningen for at det skal kunne gripes inn, må være at det kan sies å
foreligge en illojal utnyttelse av andres innsats. En slik illojal utnyttelse vil rammes av general-
klausulen i markedsføringslovens § 1 første ledd, foruten at den etter omstendighetene også kan
rammes av § 9 [nå § 8a].»

38 Det er på det rene at generalklausulen, som ikke krever at det foreligger fare for forveksling, kan
brukes til å supplere spesialregelen i § 8a, men også i denne forbindelse må det utvises forsiktighet,
så ikke rettsbeskyttelsen mot etterligning strekkes for langt. Se fra norsk praksis Rt. 1995 s. 1908;
NIR 1996 s. 351 (MOZELL), og nærmere Lunde op. cit. (note 35) s. 230–234. I RG 1999 s. 1564
(markedsføringsmetode) på s. 1570 uttalte Borgarting lagmannsrett at mfl. § 8a først og fremst har
betydning for etterligning av produkter, og at det derfor mindre betenkelig å bruke § 1 når det
gjelder etterligning av tjenester.
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fremhevet av Koktvedgaard – om «etterligneren, alt taget i betragtning, tiltager sig
en sådan økonomisk fordel i konkurrencen på konkurrentens bekostning, at hans
handling klart fremtræder som utilbørlig».39

I praksis har det viktigste området for markedsføringslovens regler vært saker
som gjelder etterligning av konkurrentenes produkter. Dette faller imidlertid
utenfor det oppgitte tema, som gjelder rettsbeskyttelse av metoder. Det som først
og fremst har interesse er forskjellige metoder for tjenesteyting der det fremgår
for kundekretsen hvorledes tjenesten utføres. Interne metoder, som bare anvendes
innenfor bedriftens fire vegger, kan også være beskyttet, f.eks. etter reglene om
bedriftshemmeligheter eller på kontraktsrettslig grunnlag, men disse problemene
vil jeg bare kort berøre (jf. under 4.1 nedenfor).

De tekniske fremgangsmåter kan som nevnt patentbeskyttes, dersom de almin-
nelige patenterbarhetsvilkår er oppfylt. Det kan f.eks. gjelde fremgangsmåter
innenfor entreprenørvirksomhet og transport. Er fremgangsmåten ikke patentbe-
skyttet – enten fordi den ikke oppfyller vilkårene, fordi oppfinneren har valgt å
avstå fra patentering, eller fordi patenttiden er utløpt – kan den utnyttes av enhver.
Patentloven er enerådende på teknikkens område.40

Merkantile metoder uten teknisk karakter står i en annerledes stilling, fordi
rettsordenen ikke tilbyr disse noe vern gjennom immaterialrettens regler. På den
ene siden kan dette tale for å trekke disse fenomener inn under den konkurranse-
rettslige beskyttelsen etter markedsføringsloven, idet det kan synes urimelig at
slik innsats skal være helt uten vern. På den andre siden mangler markedsfø-
ringsloven et system for samfunnsmessig balansering av beskyttelsen, slik man
finner i immaterialrettslovgivningen. Dette tilsier varsomhet med å beskytte ge-
nerelle metoder, fordi man lett kommer i fare for å etablere monopolsituasjoner
uten tilstrekkelig begrunnelse, eller med for stor rekkevidde. Det kan i denne
sammenheng vises til de generelle betraktninger Høyesterett ga uttrykk for i
Lego-dommen (Rt. 1994 s. 1584), der hensynet til forbrukerne og konkurransen i
markedet ble ansett til hinder for å gi Lego vern overfor konkurrerende omsetning
av kompatible byggeklosser: «Utgangspunktet må … være at vernet for den
innsats som ligger i en produksjonsidé og markedsføringen av den, er tidsbegren-
set. Når det tidsbegrensede vern [etter patent- eller mønsterloven] er opphørt, vil i
utgangspunktet enhver stå fritt til å utnytte ideen i sin egen næringsvirsomhet.
Både hensynet til forbrukerne og hensynet til videreutvikling av produksjonsideer
tilsier at dette må være slik, selv om det kan innebære at den første produsents

39 Koktvedgaard op. cit. (note 35) s. 369.
40 Jf. Koktvedgaard op. cit. (note 35) s. 374–377, Palle Bo Madsen, Markedsret (Del 2), 3. utg.,

København 1997 s. 205 og Koktvedgaard op. cit. (note 34) s. 339. Et utslag av dette prinsippet ser
man i varemerkedirektivets (89/104/EEC) art. 3(1)(e), som bl.a. unntar fra registrering «signs
which consist exclusively of … the shape of goods which is necessary to obtain a technical result».
Den svenske markedsføringsloven bygger også på et slikt prinsipp, idet den unntar fra forbudet i § 8
«efterbildninger vilkas utformning huvudsakligen tjänar till at göra produkten funktionell».
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ideer og markedsføring kommer hans konkurrenter til gode» (s. 1587–1588).41

Beslektede hensyn gjør seg gjeldende i varemerkeretten, både når det gjelder
funksjonelle former og beskrivende betegnelser. Som førstvoterende pekte på i
Rt. 1998 s. 1315 (Norges-Is), kan «rent beskrivende betegnelser som hovedregel
ikke få vern etter firma- eller varemerkeloven. Av hensyn til konkurransen
mellom næringsdrivende er det et stort behov for at slike betegnelser blir friholdt
slik at også andre virksomheter kan bruke dem ved markedsføringen av sine
varer» (s. 1320–1321).42 Disse uttalelsene må antagelig anses som utslag av et
mer generelt prinsipp om at det, utenom de lovbestemte tilfeller, som hovedregel
ikke kan påregnes noe vern for funksjonelle ideer, hva enten disse er av teknisk
eller merkantil karakter.43

Den konkurranserettslige beskyttelsen bør mot denne bakgrunn begrenses til
en tjenestes fremtoning i markedet, dvs. til den konkrete presentasjonen av
tjenesten overfor kundekretsen. På denne måten oppnår man å beskytte oppar-
beidede markedsposisjoner, uten å legge beslag på funksjonelle ideer.44 Beskyt-
telsen bør med andre ord ikke dekke tjenestens innhold. Til illustrasjon kan
nevnes en avgjørelse av Borgarting lagmannsrett i RG 1999 s. 1564 (Schjelderup-
Lund), som gjaldt etterligning av en markedsføringsmetode. Saksøkeren kunne
ikke kreve enerett til den generelle ideen, som gikk ut på å foreta fortløpende
undersøkelser hos målgruppen under utviklingen av en reklamekampanje, og å la
annonsøren få delta i denne undersøkelses- og evalueringsprosessen. Presenta-
sjonen av tjenesten – dens kjennetegn og måten den var beskrevet på i markeds-
føringen – ble derimot ansett vernet mot etterligning etter mfl. § 1 (se nærmere
om den såkalte «konseptbeskyttelsen» nedenfor, særlig under 4.2).

En fremtoningsbeskyttelse er sjelden særlig betenkelig, fordi den ikke hindrer
andre næringsdrivende fra å tilby samme type tjeneste, forutsatt at de i rimelig
grad utnytter foreliggende muligheter til å variere tjenestens nærmere fremtoning
i markedet. En beskyttelse for tjenestens innhold står i så måte i en ganske

41 Se fra svensk praksis Högsta domstolens avgjørelse i NJA 1987 s. 923; NIR 1988 s. 321 (Lego):
«En teknisk funktion, som inte är skyddad av ett patent, måste vara allmänt tillgänglig även om
alternativa tekniska lösningar står till buds.»

42 En annen sak er at hensynet til sunn konkurranse næringsdrivende imellom i noen tilfeller, etter en
konkret vurdering, kan veie tyngre enn hensynet til språklig friholdelse, se dommen på s. 1324:
«I en situasjon som den foreliggende bør man … ikke under henvisning til en alminnelig rett til å
bruke språket kunne legge seg tett inn på en konkurrents firmanavn og dennes slagord, og dermed
ved bruk av firmaet som varekjennetegn skape en forvekslingsfare med mulighet til å høste fordeler
av goodwill opparbeidet av konkurrenten.»

43 Se fra svensk praksis f.eks. Marknadsdomstolens avgjørelse i sak 1993:26: «En utformning som
huvudsakligen tjänar till att göra en vare, förpackning eller annat ändamålsenligt och således är
tekniskt eller funktionellt betingad har domstolen funnit inte bör betecknas som särpräglad … En
sådan utformning skall – som domstolen har framhållit i flera tidigare avgöranden – med hänsyn till
det allmänna intresset av effektiv konkurrens vara tillgänglig för envar om inte annat följer av
särskild lagstiftning.»

44 Jf. Knud Wallberg, Beskyttelse af forretningskoncepter, U 1999 B s. 55.
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annerledes stilling, fordi en slik beskyttelse kan føre til monopol på et viktig
marked. At grensedragningen mellom innhold og fremtoning undertiden kan
være vanskelig – her som når det gjelder produkter – er en annen sak, som
imidlertid ikke kan rokke ved den prinsipielle regel.

4. Beskyttelse av forretningskonsepter

Med «forretningskonsept» siktes det her til en sammensetning av enkeltelementer
til en helhet, der helheten representerer en måte å utøve forretningsvirksomhet på.
Mens «forretningsideer» ble brukt som betegnelse på de underliggende, generelle
prinsipper (jf. under 3 ovenfor), brukes altså «forretningskonsepter» om summen
av praktiske ferdigheter, erfaringer, kjennetegn, utstyr mv.45 En velkjent form er
de såkalte «franchisekonsepter», som kan defineres som «a package of industrial
or intellectual property rights relating to trade marks, trade names, shop signs,
utility models, designs, copyrights, know-how or patents, to be exploited for the
resale of goods or the provision of services to end users».46 Denne sammensetning
av elementer tar som regel sikte på å skape en bestemt markedsmessig identitet,
som er felles for alle franchisetagerne.47 Når det gjelder rettsbeskyttelsen overfor
tredjemann er det ingen forskjell mellom franchisekonsepter og andre forret-
ningskonsepter. Det særpregede ved franchisekonsepter er særlig at de som regel
er tydeligere beskrevet og dokumentert enn det som ellers er vanlig, og at
konseptet planmessig lisensieres ut, gjennom avtaler som også etablerer en
kontraktsbasert rettsbeskyttelse for konseptet i forhold til medkontrahentene
(franchisetagerne).48 En annen form for forretningskonsepter, som har fått
atskillig oppmerksomhet i senere år, er de såkalte tv-formater, som betegner
retningslinjer for sammensetning av bl.a. de redaksjonelle, scenografiske,
tekniske og økonomiske elementer som inngår i en serie av fjernsynsprogrammer,
typisk i såkalte «gameshows», «reality-programmer» o.l.49

45 Christina Helgesson, Konceptskydd i tjänsteföretag, Stockholm 1993 s. 8 definerer «tjänstekon-
cept» som «sättet att uppnå resultatet av tjänsteprocessen». I dette inngår tjenestens innhold,
fremtoning, pris, utførelse og tilgjengelighet.

46 Rådsforordning 4087/88/EC (ikke lenger i kraft) om anvendelse av EF-traktatens art. 85(3) på
franchiseavtaler, art. 1(3)(a).

47 Jf. Koktvedgaard op. cit. (note 34) s. 224.
48 Se om franchiseavtaler f.eks. Karen Dyekjær-Hansen, Franchising, i Forhandlingerne på det

32. nordiske juristmøde, Reykjavik 1990 s. 387–412, og Stig Sohlberg, Franchisejuridik, 3. utg.,
Stockholm 2001. Om de konkurranserettslige spørsmål, se f.eks. Françoise J. Gamet-Pol, Franchise
agreements within the European Community, New York 1997 og Koktvedgaard op. cit. (note 34)
s. 225–226.

49 Jf. bl.a. Gunnar Karnell, TV-spel och upphovsrätt – om skyddet i Sverige för ett slags «formats», i
Frändberg, Göranson og Håstad (red.), Festskrift till Stig Strömholm, Uppsala 1997 s. 489–516,
Torben Steffensen, Rettigheder til formater til tv-programmer, U 2000 s. 196–202, Jacob Grønbæk,
Beskyttelse af tv-formater inden for quiz/gameshow-genren, TfR 2001 s. 33–124 og Peter Lambert,
Ophavsretlig beskyttelse af tv-formater, NIR 2001 s. 387–395.
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Innledningsvis bør det nevnes at de enkelte elementene i et forretningskonsept
kan være vernet av immaterialrettslovgivningen. En logo kan f.eks. være vernet
etter varemerkeloven, en teknisk metode kan være patentert, og utforming av
butikkinnredninger mv. kan registreres som mønster (design). Det er i denne
forbindelse grunn til å fremheve at utviklingen innenfor immaterialretten har
åpnet for beskyttelse av slike elementer i større omfang enn tidligere. Utviklingen
innenfor patentretten er gjennomgått under 2 ovenfor. Hva varemerkeretten angår,
er det særlig grunn til å peke på at nyere praksis åpner for registrering av bl.a.
dufter,50 lyder51 og farger.52 Dertil er det åpnet for registrering av varemerker for
detaljhandel, noe man tidligere antok det ikke var adgang til.53 Dette betyr at
stadig flere deler av forretningskonseptene kan beskyttes for seg, og hvis de
vesentlige delene er beskyttet, vil dette kunne representere en effektiv sperre mot
at konkurrentene legger seg nær opp til ens eget konsept. Det er imidlertid ikke
først og fremst denne formen for «elementbeskyttelse» som skal drøftes i det
følgende, men muligheten for rettsbeskyttelse av konseptet som sådant, dvs. som
en sammensatt helhet.

Når rettsbeskyttelsen for forretningskonsepter skal behandles, er det mulig å
tenke seg at det kan skje på iallfall tre prinsipielt ulike grunnlag:

For det første kan man tenke seg å beskytte selve de investeringer som har
resultert i forretningskonseptet. Konseptet kan f.eks. være basert på årelange
erfaringer, med feiling og prøving, eller på systematisk innsamling og bearbei-
ding av opplysninger. Slikt arbeid er ofte kostnadskrevende, mens det i mange
tilfeller vil være enkelt og billig å kopiere. Spørsmålet blir om rettsordenen
beskytter resultatene av slike investeringer mot kopiering, og i så fall i hvilken
utstrekning (se under 4.1 nedenfor).

For det andre kan beskyttelsen gjelde innehaverens markedsposisjon, dvs.
verdien av hans omdømme i kundekretsen. Dette grunnlaget er beslektet med det
første, men ikke sammenfallende. En markedsposisjon kan være et resultat av
vesentlige investeringer, f.eks. i markedsføring, men behøver ikke være det.
Videre vil oppmerksomheten her særlig være rettet mot skadevirkningene for
innehaveren, mens investeringsbeskyttelsen i større grad knytter seg til den ube-
rettigede fordel kopisten oppnår ved å tilegne seg resultatene av innehaverens
investeringer. Dette betyr at beskyttelse av markedsposisjon som regel forutsetter
at inngriperen ved sin virksomhet fremkaller risiko for forveksling eller assosia-

50 Se f.eks. OHIM-avgjørelsen R-156/98 The smell of Fresh Cut Grass av 11. februar 1999, 31 IIC
s. 308 (1999) og John Lewis of Hungerford Ltd.’s application [2001] ETMR 1193 (Lord
Chancellor’s Appointed Person). Negativ er derimot generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer
i sin uttalelse i sak C-273/00 (duften av kanelsyre).

51 Se f.eks. Patentbesvärsrättens avgjørelse i NIR 2000 s. 312 (notetegn).
52 Se f.eks. OHIM-avgjørelsen R-169/98 W.M. Wrigley (fargen gul).
53 Jf. OHIM-avgjørelsen R-46/98 Giacomelli Sport [2000] ETMR 277 (detaljhandel med sportsutstyr).
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sjon i kundekretsen, og derved påfører innehaveren skade i form av tapt omsetning,
ødelagt renommé, «utvanning» av kjennetegn e.l. (se under 4.2 nedenfor).

Den tredje formen gjelder beskyttelse av den intellektuelle virksomhet, eller
det skapende arbeid, som har resultert i forretningskonseptet. Dette grunnlaget
skiller seg fra investeringsbeskyttelsen, ved at det ikke kommer an på hvor stor
innsats som er nedlagt i opparbeidelsen av konseptet, men på resultatet. Videre
skiller det seg fra beskyttelsen av markedsposisjoner, ved at det ikke stilles krav
om at konseptet har oppnådd et bestemt omdømme i kundekretsen, og heller ikke
at kopisten har påført innehaveren en konkret skade. Rettsgrunnlaget for vern av
skapende arbeid i nordisk rett finnes først og fremst i opphavsrettslovgivningen,
og spørsmålet som oppstår er særlig om forretningskonsepter kan anses som verk
av skapende åndsarbeid, og dermed er berettiget til den beskyttelse som
tilkommer åndsverk (se under 4.3 nedenfor).

4.1 Investeringsbeskyttelse

Diskusjonen om investeringsbeskyttelse har – utenfor immaterialretten –
tradisjonelt vært knyttet til begrepet knowhow. På samme måte som forretnings-
metoder er knowhow et uskarpt begrep, som undertiden brukes i ulike betyd-
ninger. I nordisk rettslitteratur synes det imidlertid å ha avtegnet seg en noenlunde
fast oppfatning, i retning av et nokså omfattende, ikke skarpt avgrenset begrep.
«Knowhow» brukes vanligvis ikke bare om hemmelige opplysninger, men også
om slikt som er tilgjengelig – men vanligvis ikke lett tilgjengelig – for andre
næringsdrivende. Videre brukes betegnelsen ikke bare på kunnskaper som har
betydning for utnyttelsen av patenterte oppfinnelser, men også om andre praktiske
erfaringer om hvorledes næringsvirksomhet hensiktsmessig bør innrettes. Begrepet
omfatter dermed både hemmelig og ikke-hemmelig kunnskap, og kunnskap av
både teknisk og merkantil karakter. Knowhow brukes således som betegnelse på
konkrete, praktiske kunnskaper innenfor et bestemt næringsområde, og det til-
føyes gjerne at kunnskapene – for å kunne betegnes som knowhow – må ha
økonomisk verdi, slik at noen kan være villige til å betale for å få tilgang til dem.54

54 Se om begrepet knowhow bl.a. Mogens Plesner, Om know-how og forretningshemmeligheder, NIR
1963 s. 139–150 på s. 140–141, Koktvedgaard op. cit. (note 35) s. 310–314, Birger Stuevold
Lassen, Know-how – noen aktuelle rettsspørsmål, i Förhandlingarna vid det 24:e nordiska juristmö-
tet, Stockholm 1966, bilag 6 på s. 3–4 (også i NIR 1966 s. 310–328 og Lov og Rett 1966 s. 433–
453), og Lunde op. cit. (note 35) s. 363–365. Se også den definisjonen som ble gitt av en sakkyndig
i Rt. 1964 s. 238; NIR 1966 s. 147 (notflottør) på s. 243. Etter Kommisjonsforordningen om
vertikale avtaler og samordnet opptreden (2790/1999/EC) omfatter knowhow bare hemmelig kunn-
skap, jf. art. 1(f), hvoretter knowhow skal bety «a package of non-patented practical information,
resulting from experience and testing by the supplier, which is secret, substantial and identified».
Definisjonen må imidlertid ses i lys av at «secret» brukes i en meget vid betydning: ««secret»
means that the know-how, as a body or in the precise configuration and assembly of its components,
is not generally known or easily accessible.» Etter dette blir forskjellen fra tradisjonell begrepsbruk
i Norden neppe stor.

Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og -metoder



550

Knowhow må holdes atskilt fra goodwill, som kan defineres som «positive
førestillingar som knyter seg til eit produkt, ein næringsdrivande eller eit
kjenneteikn».55 Mens knowhow er kunnskaper om hvorledes noe gjøres, hvor noe
er etc., er goodwill altså knyttet til en næringsdrivendes status eller markeds-
posisjon, dvs. til hans omdømme i markedet. Det kan imidlertid også være en
sammenheng mellom kunnskap og omdømme, idet en nærgående utnyttelse av en
annens kunnskap kan føre med seg en utnyttelse av omdømmet. Likheten i
virksomhetens innhold kan føre til likhet i fremtoning, som igjen kan føre til at
kopistens virksomhet assosieres med den andres virksomhet, og dermed drar
nytte av dennes omdømme i markedet. I slike tilfeller kan det bli aktuelt å
påberope vern for både knowhow og goodwill. Det førstnevnte skal drøftes her,
mens beskyttelse av goodwill vil bli behandlet nedenfor under 4.2.

Med den vide forståelse av knowhowbegrepet som vanligvis legges til grunn,
synes det særlig å være tre grunnlag for rettsbeskyttelse som er aktuelle:

For det første kan den hemmelige knowhow beskyttes etter reglene om bedrifts-
hemmeligheter, jf. for norsk rett særlig mfl. § 7 og strl. § 294 første ledd nr. 2.56

Vernet for bedriftshemmeligheter har tidligere vært drøftet på de nordiske jurist-
møter,57 og er omfattende behandlet i litteraturen.58 I lys av den begrensede plass
og tid som står til disposisjon, synes det derfor rimelig å avgrense mot dette.

For det andre kan knowhow være vernet på kontraktsrettslig grunnlag. Det er
f.eks. ikke uvanlig at lisensavtaler – som kan gjelde knowhow alene, eller
knowhow i tilknytning til en patentert oppfinnelse, et varemerke mv. – bestemmer
at kunnskapen ikke skal kunne benyttes etter lisensavtalens opphør. En annen
vanlig situasjon har men der en arbeidstager erverver verdifulle kunnskaper i
arbeidsgivers tjeneste, som han i medhold av en uttrykkelig eller underforstått
avtaleforpliktelse må avstå fra å utnytte i en periode etter arbeidsforholdets

55 Lunde op. cit. (note 35) s. 304. Jf. også Thomas Riis, Forretningskendetegn og varemærker med
egenværdi, NIR 2000 s. 18–53 på s. 25–27.

56 På det internasjonale plan må særlig nevnes TRIPS-avtalens art. 39, som bl.a. bestemmer at:
«Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their
control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner
contrary to honest commercial practices so long as such information: (a) is secret in the sense that it
is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known
among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of
information in question; (b) has commercial value because it is secret; and (c) has been subject to
reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to
keep it secret.» Som et eksempel på at et forretningskonsept som helhet, herunder fremstillings-
måter, kundelister, finansiell informasjon og prisstruktur, er blitt ansett beskyttet som bedriftshem-
melighet, se Elm City Cheese Co. v. Frederico 752 A.2d 1037 (S.Ct., Conn. 1999).

57 Se Ragnar Knoph, Bedriftshemmeligheters rettsbeskyttelse, i Forhandlinger på Det 16. nordiske
juristmøte, Oslo 1934, bilag I, og Jan Fougner, Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes
lojalitetsplikt, i Forhandlingene ved Det 35. nordiske juristmøtet, Oslo 1999, s. 835–856.

58 Av nyere litteratur må særlig nevnes Christina Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid,
Stockholm 2000.
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avslutning.59 Lignende spørsmål kan oppstå etter opphør av forskjellige slags
samarbeidsavtaler, herunder forsknings- og utviklingsavtaler. Det kontraktsretts-
lige vernet reiser bl.a. spørsmål om det – eksplisitt eller implisitt – er avtalt en
konkurransebegrensning, om rekkevidden av en eventuell konkurransebegrens-
ning,60 og om hvor langt partene kan gå i sin regulering av utnyttelsesretten; hva
kan kunnskapsmottageren forbys å utnytte, og for hvor lang tid?61 Det sistnevnte
spørsmålet har også konkurranserettslige dimensjoner, som det imidlertid ville
føre for langt å gå inn på her.62

Det tredje grunnlaget for rettsbeskyttelse, som jeg skal konsentrere meg om
her, er de bestemmelser i markedsføringsloven som skal hegne om den gode
forretningsskikk, særlig generalklausulen i § 1, men også forbudene i § 8, mot
rettsstridig utnyttelse av tekniske hjelpemidler man er blitt betrodd i anledning av
et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold, og § 8a, mot urimelig utnyttelse
av en annens innsats ved etterligning. Den knowhow det gjelder kan være av
teknisk eller merkantil art, men den er forutsetningsvis ikke hemmelig – er den
hemmelig vil de nevnte bestemmelser neppe ha noen betydning ved siden av
reglene om bedriftshemmeligheter. På den andre siden kan kunnskapen ikke være
umiddelbart og allment tilgjengelig, fordi man i så tilfelle ikke kan stille én enkelt
næringsdrivende i den særstilling at han kan forby andre å utnytte kunnskapen.
Den knowhow vi snakker om ligger altså i sjiktet mellom den som næringsdriven-
de i alminnelighet har en nokså direkte tilgang til, og den som er tilgjengelig for
bare noen få.63

En beskyttelse av den her omhandlede type kan være nødvendig for å stimulere
investeringer i kunnskap som er verdifull fra et samfunnssynspunkt, særlig der
kunnskapen er kostbar å erverve originært, men enkelt kan kopieres når den først
foreligger.64 Til den samfunnsøkonomiske begrunnelse, kan føyes en deonto-
logisk: Den som har nedlagt en større innsats i opparbeidelsen av verdifulle
kunnskaper, vil som regel ha et rettferdighetskrav på at konkurrentene holder en
viss avstand. Incentivhensynet og rettferdighetshensynet må igjen balanseres mot

59 Jf. Fougner supra note 57 på s. 843–845. Se fra nyere praksis f.eks. Borgarting lagmannsretts dom i
RG 1999 s. 427 (Tryving Data), der tidligere ansatte i et konsulentfirma etter en konkret vurdering
ikke ble ansett å ha handlet i strid med lojalitetsplikten ved å etablere ny virksomhet i konkurranse
med tidligere arbeidsgiver.

60 Se f.eks. Borgartings lagmannsretts kjennelse av 2. juli 1999 (Den Lille Nøttefabrikken),
opprettholdt av Høyesteretts kjæremålsutvalg på annet grunnlag, jf. Rt. 1999 s. 1220.

61 Se om de kontraktsrettslige spørsmål Fougner op. cit. (note 57) på s. 849–852. Se også voldgifts-
dommen i RG 1983 s. 432 (Grete Roede).

62 Jf. EF-forordningen om vertikale avtaler og samordnet opptreden (2790/1999/EC). Se nærmere om
franchiseavtaler Koktvedgaard op. cit. (note 34) s. 223–226.

63 Smnl. definisjonen av «secret» i Kommisjonsforordning 2790/1999/EC (note 54 ovenfor).
64 En viktig bestemmelse tuftet på slike synspunkter, er den såkalte «katalogregelen», som man finner

i de nordiske opphavsrettslovene, og i EF-direktivet om rettslig vern av databaser (96/9/EC), jf.
nedenfor.
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hensynet til konkurransefriheten, som tilsier at beskyttelsen ikke strekkes så vidt
at det skaper unødige konkurransebegrensninger (jf. under 3 ovenfor).65

En regel som knytter rettsvernet direkte til foretatte investeringer (eller annen
innsats), er den nevnte bestemmelsen i mfl. § 8a, som forbyr etterligninger som
innebærer «en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater». I for-
arbeidene er det fremholdt at «Rent generelt må … innsatsen … være såpass
verdifull at andre ved en etterligning vil kunne spare arbeid og omkostninger som
betyr noe».66 Bestemmelsen gir imidlertid ikke en ren investeringsbeskyttelse,
idet den også krever at utnyttelsen «fører med seg fare for forveksling», dvs. at det
også må foreligge risiko for skade på markedsposisjon.67

En ren investeringsbeskyttelse gir derimot mfl. § 8, men denne bestemmelsen
er begrenset til en bestemt kategori av frembringelser – tekniske hjelpemidler
(tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller e.l.) – og forutsetter at den som står
for utnyttelsen er blitt betrodd hjelpemidlene, eller har oppnådd rådighet over dem
gjennom noens rettsstridige handling.

En annen bestemmelse som det er naturlig å ta med i denne sammenheng, er
den såkalte «katalogregelen» i åvl. § 43, som i 1999 ble tilpasset EF-direktivet om
rettslig vern av databaser (96/9/EC). Direktivet, som ikke – slik tittelen kan gi
inntrykk av – bare omfatter databaser, pålegger medlemslandene å etablere
rettsvern for «the maker of a database which shows that there has been qualita-
tively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, veri-
fication or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization
of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively,
of the contents of that database», jf. art. 7(1). Av fortalen framgår det at «the
making of databases requires the investment of considerable human, technical
and financial resources while such databases can be copied or accessed at a
fraction of the cost needed to design them independently», og at «investment in
modern information storage and processing systems will not take place within the

65 Jf. førstvoterende i Rt. 1998 s. 1315; NIR 1999 s. 573 (Norges-Is) på s. 1322–1323: «Den konkrete
vurderingen [av om et forhold er i strid med «god forretningsskikk», jf. mfl. § 1] må ta utgangs-
punkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet. Bestemmelsen kan
dermed ikke praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen.» Se også annenvote-
rendes votum på vegne av mindretallet: «Ved vurderingen av om et forhold rammes av [mfl. §§ 1
eller 8a] … må behovet for å hindre at noen skal kunne snylte på en annens innsats, avveies mot
behovet for en mest mulig fri konkurranse. De begrensninger som settes for hvilke virkemidler som
kan brukes i konkurransen næringsdrivende imellom, må ikke være så omfattende at konkurransen
… blir urimelig hindret» (s. 1327).

66 Innstilling 1966 s. 36. Jf. også førstvoterende i Rt. 1998 s. 1315; NIR 1999 s. 573 (Norges-Is) på
s. 1323: «man [må] påse at for eksempel den som gjennomfører en aktiv og kanskje kostbar
kampanje for å markedsføre sine produkter, oppnår vern mot at konkurrenter ved navnevalg og
liknende høster fordeler av den goodwill vedkommende på denne måten har opparbeidet.» Se
videre Lunde op. cit. (note 35) s. 254–258.

67 Lunde op. cit. (note 35) s. 262 mener at hovedvekten bør legges på markedsposisjonen, og ikke på
innsatsen. Se nærmere om beskyttelse av markedsposisjon under 4.2 nedenfor.
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Community unless a stable and uniform legal protection regime is introduced for
the protection of the rights of makers of databases». Det konkurranserettslige
vernet virker her som en ren investeringsbeskyttelse, og ikke som en beskyttelse
av markedsposisjon, idet andre næringsdrivende gjerne må skaffe seg den samme
informasjon ved selvstendig flid og arbeid, og utnytte denne i konkurranse med
første erverver, men de nektes den snarvei det ville innebære å tilegne seg
kunnskapen direkte fra den originære erverver.

De nevnte bestemmelsene viser at lovgiver har ønsket å verne investeringer
mot «free riders», men gir ingen ren investeringsbeskyttelse for forretningskon-
septer generelt. Spørsmålet er om man skal se disse kasuistisk utformede bestem-
melser som utslag av et mer generelt prinsipp om investeringsbeskyttelse, som
kan forankres i mfl. § 1, eller om de tvert imot må anses som uttrykk for hvor
langt lovgiver har ønsket å gå – så langt, men ikke lenger.

I norsk praksis har det vært lagt til grunn at det bør utvises en viss varsomhet
med å anvende generalklausulen i mfl. § 1 på forhold som er beslektet med, men
ikke dekkes av, en spesialbestemmelse. I Rt. 1998 s. 1315 (Norges-Is) fremholdt
førstvoterende at spørsmålet om generalklausulen kan brukes til å supplere
spesialbestemmelsene må avgjøres konkret: «generalklausulen supplerer spesial-
bestemmelsene i markedsføringsloven og andre lover av konkurranserettslig
betydning. Generalklausulen kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett
også reguleres av en spesialbestemmelse … Vurderingstemaet vil primært være
om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende
spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier bør gis et vern
som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen. I denne sammenheng er
det et sentralt moment i hvilken utstrekning spesialbestemmelsen kan anses
uttømmende å regulere den aktuelle situasjonen» (s. 1322). I forhold til mfl. § 8a
er det ikke grunnlag for å anta at bestemmelsen er ment å være uttømmende, slik
at rettsvern forutsetter at det ikke bare har funnet sted en urimelig utnyttelse av en
annens investering, men at det også må foreligge risiko for forveksling (skade på
markedsposisjon). Tvert imot må det anses som sikker rett at generalklausulen
kan ramme urimelige etterligninger selv om det ikke foreligger risiko for forveks-
ling, jf. Rt. 1994 s. 1584 (Lego), der førstvoterende fremholdt at «selv om
forvekslingsfare ikke kan anses å foreligge, vil slike etterligninger som beskrevet
i § 9 [nå § 8a] kunne rammes av den alminnelige bestemmelse – den såkalte
generalklausul – i § 1 første ledd» (s. 1586–1587).68

Det kan etter dette ikke ses å være noe til hinder for å beskytte forretningskon-
septer som er et resultat av vesentlige investeringer, selv om det ikke foreligger
noen direkte skade på markedsposisjon. Når forretningskonsepter eller annen
knowhow har vært beskyttet, har det riktignok som oftest også foreligget skade på

68 Jf. Lunde op. cit. (note 35) s. 230–234. Se også RG 1999 s. 1564 (Schjelderup-Lund), som vil bli
gjennomgått under 4.2 nedenfor.
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markedsposisjon.69 Eller det har vært snakk om hemmelig knowhow, som er blitt
beskyttet etter reglene om bedriftshemmeligheter.70 Dessuten har man de mange
tilfeller som dreier seg om beskyttelse i kontraktsrelasjonen, f.eks. overfor tidlige-
re arbeidstakere eller samarbeidspartnere.71 Men det er ikke vanskelig å tenke seg
et behov for vern av investeringer også utenfor de nevnte tilfellene. For det første
har man de tilfeller der det overhodet ikke foreligger noen etablert markeds-
posisjon. Det kan f.eks. gjelde investeringer i den forberedende fasen til en
markedsintroduksjon; selv om innehaveren ennå ikke har kommet så langt at han
har rukket å opparbeide en posisjon i markedet, bør han være vernet mot at andre
på urimelig måte etterligner hans konsept, og dermed utnytter hans investeringer i
forberedelsesfasen.72 Eller det kan være at innehaveren har gjort betydelige inves-
teringer i utlandet, men ennå ikke kommet så langt som til å lansere konseptet her
i landet, slik at noen posisjon på det norske markedet ikke eksisterer.73 For det
andre har man tilfeller der det er etablert en markedsposisjon, men hvor denne
ikke er blitt utsatt for noen risiko for skade, men hvor man likevel må anse det
som stridende mot god forretningsskikk om konkurrentene skaffer seg en
uhjemlet fordel ved nærgående etterligning.74

4.2 Beskyttelse av markedsposisjon

«Markedsposisjon» brukes her om en næringsdrivendes omdømme eller good-
will, dvs. som betegnelse på de positive forestillinger som knytter seg til en
næringsdrivendes varer eller tjenester, eller til hans virksomhet mer generelt (jf.
ovenfor ved note 55). Markedsposisjonen forutsetter visse kommunikasjonsmid-
ler, f.eks. varemerker, som danner en forbindelse mellom den næringsdrivende og
kundekretsen.75 Denne forbindelsen har en økonomisk verdi, fordi den danner
grunnlaget for at kundene skal finne frem til (og tilbake til) den næringsdrivendes
varer og tjenester.

69 Se f.eks. RG 1999 s. 1564 (markedsføringsmetode), som vil bli nærmere omtalt under 4.2 nedenfor.
70 Se f.eks. Rt. 1997 s. 199; NIR 1998 s. 90 (Cirrus).
71 Se f.eks. Rt. 1959 s. 712; NIR 1960 s. 120 (skilt) og ovenfor ved note 59.
72 Jf. Lunde op. cit. (note 35) s. 263. Se også Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerke-

rett, 2. utg., Oslo 1997 s. 120–122.
73 Jf. Østre landsrets dom i U 1999 s. 1762 («Who Wants to be a Millionaire?»). Se også Per Brunsvig,

Utilbörlig efterligning av produkt under den norske konkurranseloven, NIR 1960 s. 146–165 på
s. 150. Smnl. Pariskonvensjonens art. 8, om vern av utlendingers handelsnavn. Se om denne
bestemmelsen Stuevold Lassen op. cit. (note 72) s. 461–467.

74 Se f.eks. Marknadsdomstolens avgjørelser i sakene 1999:21, NIR 2000 s. 102 (Robinsonchips) og
2000:25, NIR 2001 s. 470 (Hästens).

75 Smnl. Førsteinstansrettens avgjørelse i sak T-88/00 Mag Instrument (ennå ikke i Sml.): «the
essential function of a trade mark is to guarantee the origin of the marked goods or services to the
consumer or end user … Only in this way will a consumer who purchases the goods or services
identified by the mark be in a position, on a subsequent purchase, to make the same choice, if his
experience is a positive one, or to choose differently if it is not» (premiss 31).
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Risiko for skade på markedsposisjonens økonomiske verdi forutsetter en
forstyrrelse av kommunikasjonsprosessen, typisk ved at en annen nærings-
drivende tar i bruk lignende kommunikasjonsmidler, som i kundekretsens
bevissthet skaper en forbindelse til de etablerte kommunikasjonsmidler. Det er
forskjellige former for kommunikasjonsforstyrrelser som kan skade innehaverens
markedsposisjon. Med utgangspunkt i EF-domstolens avgjørelse i Sabel v.
Puma,76 kan man hensiktsmessig skille mellom tre kategorier: Risiko for direkte
forveksling, risiko for indirekte forveksling og risiko for assosiering.77

Risiko for direkte forveksling foreligger der kommunikasjonsmidlene er så like
at kundene ikke klarer å holde dem fra hverandre i handelssituasjonen. To vare-
merker er f.eks. så like at kundene kjøper konkurrentens varer når de har ment å
kjøpe fra varemerkeinnehaveren.

Ved risiko for indirekte forveksling er ikke likheten så stor at kundene blander
sammen kommunikasjonsmidlene, men stor nok til at de kan komme til å anta at det
foreligger en kommersiell forbindelse i produksjon eller omsetning. Når f.eks.
kundene møter det nye varemerket SUNSET for tobakksprodukter, kan de komme
til å tro at det er et nytt merke fra samme leverandør som det velkjente SUNRISE.78

Selv om kundene verken vil ta feil av varene eller tjenestene, eller tro at det
foreligger en kommersiell forbindelse, kan det foreligge likhetstrekk som gjør at
innehaverens kjennetegn e.l. bringes frem i bevisstheten – når f.eks. kundene
møter et yngre kjennetegn, vil det vekke en assosiasjon til det eldre.

Alle de tre formene for kommunikasjonsforstyrrelse kan føre til skade på
markedsposisjon. Hvis ingen av de tre formene foreligger, vil det derimot normalt
ikke oppstå noen slik skade, verken i form av konkret omsetningstap eller en
generell svekkelse av markedsposisjonen.79 Skal rettsbeskyttelse likevel komme

76 Sak C-251/95 Sabel v. Puma, Sml. 1997 s. I-6191.
77 Se Sabel v. Puma, premiss 16: «the likelihood of association may arise in three sets of circumstan-

ces: (1) where the public confuses the sign and the mark in question (likelihood of direct confu-
sion); (2) where the public makes a connection between the proprietors of the sign and those of the
mark and confuses them (likelihood of indirect confusion or association); (3) where the public
considers the sign to be similar to the mark and perception of the sign calls to mind the memory of
the mark, although the two are not confused (likelihood of association in the strict sense).»

78 Eksempelet er fra OHIM-avgjørelsen R-109/99 Sunset Tobacco v. Badische Tabakmanufactur. Se i
denne forbindelse også Sø- og Handelsrettens dom i NIR 2001 s. 224 (EVA-TRIO), der bruk av
tilnærmet identisk innpakning for en gryteserie ble ansett å skape risiko for forveksling, selv om
varene ble solgt under helt ulike varemerker (henholdsvis LUCIANO og EVA-TRIO).

79 Smnl. Rt. 1995 s. 1908; NIR 1996 s. 351 (MOZELL), der førstvoterende etter å ha konstatert at det
ikke forelå risiko for forveksling, uttalte at «Det er vanskelig å se at bruken av ordmerket MOZELL
og figurmerket i dets nåværende form – anvendt på mineralvann – kan være egnet til å medføre
skadevirkninger for vinprodusentene i Moseldistriktet, heller ikke i form av «uttynning» av Mosel
som opprinnelsesbetegnelse» (s. 1918). Unntaksvis kan nok imidlertid et merke bli utsatt for
slitasje selv om konkurrentens merkebruk ikke fremkaller assosiasjoner til det første merket, og det
heller ikke foreligger risiko for forveksling, f.eks. dersom to merker som brukes for ulike vareslag
fremkaller samme forestillingsbilde, uten at de dermed blir assosiert med hverandre.
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på tale, må det i så fall være på grunnlag av de investeringer som er nedlagt i
forretningskonseptet (jf. under 4.1 ovenfor), eller den intellektuelle innsats som
ligger bak (jf. under 4.3 nedenfor).

De grunnleggende bestemmelser til beskyttelse av markedsposisjoner finner
man i varemerkeloven. Etter vml. §§ 4 og 6 kan innehaveren av et varemerke
forby andre å bruke lignende varemerker for lignende vareslag, dersom dette
skaper risiko for forveksling («er egnet til å forveksles»). Det følger av praksis at
rettsvernet etter varemerkeloven som hovedregel bare omfatter tilfeller der det
foreligger risiko for direkte eller indirekte forveksling.80 Dersom et varemerke er
«velkjent», kan det imidlertid også være vernet mot risiko for assosiering,
forutsatt at bruken av det andre merket ville bety «en urimelig utnyttelse eller
forringelse av dets anseelse (goodwill)», jf. § 6 annet ledd.81

Med det omfanget varemerkebegrepet har fått etter nyere praksis (se ovenfor
ved notene 50–52), vil varemerkeretten trolig dekke en vesentlig del av behovet
for vern av markedsposisjoner. Men i enkelte tilfeller må vernet suppleres med
grunnlag i den alminnelige konkurranserett. Det kan f.eks. foreligge en risiko for
forveksling som ikke skyldes bestemte varemerker, men som oppstår som følge
av likhetstrekk mellom forretningskonseptene som helhet, herunder bruken av
reklamemidler, markedsføringskanaler o.l.82 Det kan også hende at risiko for
assosiering bør kunne rammes etter markedsføringsloven, selv om tilfellet faller
utenfor rekkevidden av bestemmelsen i vml. § 6 annet ledd.

En avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling, inntatt i NIR 2001 s. 284, kan
tjene som eksempel: Innehaveren av varemerket McDONALD’S reiste innsigelse
mot registreringen av McMOON for alle varer i klasse 30 (kaffe, brød, bakverk og
konditorvarer, spiseis, sauser, krydder mv.). Annen avdelings flertall fant at vare-
merkene ikke var egnet til å forveksles, og at registreringen av McMOON heller
ikke kunne anses å ha skjedd i strid med bestemmelsen i § 6 annet ledd: «Selv om
bestemmelsens ordlyd kan sies å åpne for en tolkning som utvider de vanlige
rammer for kjennetegnslikhet, og selv om det kan foreligge situasjoner som de
lege ferenda kan tale for en slik lesning, må man etter flertallets oppfatning legge
avgjørende vekt på at så vel redaksjonen som lovhistorien viser at § 6 handler om
vareslagslikhet, og ikke om kjennetegnslikhet … Noe unntak fra lovens vanlige
krav om kjennetegnslikhet som vilkår for å konstatere forvekselbarhet, kan etter
flertallets oppfatning ikke forankres i lovens § 6 annet ledd» (s. 286). McMOON
måtte således godtas til registrering, men det ble uttalt at bruken av merket etter
omstendighetene vil kunne rammes etter markedsføringsloven: «det kan finnes

80 Sabel v. Puma (note 76), premissene 18–21.
81 Se nærmere om bestemmelsen Riis op. cit. (note 55) s. 37 flg.
82 Jf. Koktvedgaard op. cit. (note 34) s. 342: «Der kan … tænkes tilfælde, hvor man … generelt lægger

sig for tæt på konkurrenterne, fx gennem systematisk efterligning af deres forretningskoncept og/
eller produktlinier.»
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andre hindringer for et varemerke enn de strengt varemerkerettslige. Subjektivt
klanderverdig snyltevirksomhet i markedsføringen vil kunne rammes av gene-
ralklausulen i markedsføringslovens § 1 første ledd … Dette innebærer at det i en
del tilfelle vil bli registrert varemerker som registreringsinnehaveren ikke vil
kunne bruke i markedsføringen på vanlig måte. I en sak som den foreliggende vil
formentlig spørsmålet om søkerens motiv for å velge merket McMOON kunne ha
vesentlig betydning for vurderingen etter markedsføringsloven, men kan
vanskelig trekkes inn ved registreringsmyndighetens vurdering av forveksel-
barhetsspørsmålet» (s. 285–286).83

Markedsføringslovens bestemmelser har en særlig oppgave der en handlemåte
både representerer et element av kommunikasjonsforstyrrelse (risiko for forveks-
ling eller assosiering) og utnyttelse av en annens investeringer. Mens det etter
varemerkeloven bare er risikoen for markedsforstyrrelse som er relevant, legger
nemlig markedsføringsloven opp til at de to aspektene skal ses i sammenheng.84

Dette følger som nevnt direkte av mfl. § 8a, som legger vekt både på om det har
skjedd en «urimelig utnyttelse av en annens innsats» og på om det er «fare for
forveksling». Siden bestemmelsen således åpner for å legge vekt også på innsat-
sen, er det rimelig å anta at den etter omstendighetene kan komme til anvendelse
der risikoen for forveksling er mindre enn den som kreves etter varemerkeloven.85

Også i andre tilfeller kan markedsføringsloven supplere det varemerkerettslige
vernet av markedsposisjoner. Som det fremgikk av Annen avdelings uttalelse i
McMOON, kan det f.eks. hende at etterligningen bærer preg av illojalitet eller
andre subjektivt klanderverdige forhold, som varemerkeretten i liten grad åpner
for å ta hensyn til,86 men som man ønsker å ramme av hensyn til den sunne
konkurranse.87

Dommen i Rt. 1998 s. 1315 (Norges-Is) er egnet til å belyse dette. Selskapet
Norsk Iskrem BA, som i forbindelse med markedsføringen av sitt ismerke
DIPLOM-IS hadde brukt slagordet «Hele Norges iskrem», gikk til sak mot
Norges-Is AS, som hadde søkt registrering av varemerket NORGES-IS. Høyeste-
retts flertall kom til at bruken av firmaet Norges-Is AS verken kunne anses
stridende mot firmaloven eller varemerkeloven, særlig under hensyn til kjenne-
tegnenes svake særpreg og beskrivende karakter. Bruk av NORGES-IS som

83 Se fra svensk praksis Marknadsdomstolens avgjørelse om Hästens rutemønstrede madrasser, sak
2000:25 (NIR 2001 s. 470), der Skeidar ble dømt for «renommésnyltning» (den svenske markeds-
føringslovens § 4) i et tilfelle der risiko for forveksling ikke forelå. Se også Ulf Bernitz, Gunnar
Karnell, Lars Pehrson og Claes Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 7. utg.,
Stockholm 2001 s. 256–257 og Erling Borcher og Frank Bøggild, Markedsføringsloven, Køben-
havn 2001 s. 108–111.

84 Se f.eks. Eidsivating lagmannsretts dom i RG 1976 s. 426 (Eswa).
85 Jf. Rt. 1998 s. 1315; NIR 1999 s. 573 (Norges-Is). Tilsynelatende motsatt Lunde op. cit. (note 35)

s. 238.
86 Jf. Stuevold Lassen op. cit. (note 72) s. 280–287.
87 Jf. Brunsvig op. cit. (note 73) s. 156 og Madsen op. cit. (note 40) s. 204.
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varekjennetegn ble derimot ansett å være i strid med god forretningsskikk, dels
under henvisning til de betydelige investeringer Norsk Iskrem BA hadde gjort i
forbindelse med en forutgående markedsføringskampanje – rettet mot svenske
GB – der slagordet hadde vært benyttet, og dels under henvisning til at Norges-Is
AS ikke hadde utnyttet de foreliggende variasjonsmuligheter. Førstvoterende, på
vegne av flertallet, tok utgangspunkt i at kravet om god forretningsskikk «verner
… om lojaliteten i næringslivet, og henviser til en alminnelig lojalitetsvurdering.
Ved denne vurderingen kan både forhold av subjektiv karakter og de objektive
kriteriene i saken være relevante … Den konkrete vurderingen må ta utgangs-
punkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet»
(s. 1322). Selv om det ble ansett å foreligge et klart friholdelsesbehov for uttrykk
som henspiller på det nasjonale – et behov som ble ansett utslagsgivende ved den
kjennetegnsrettslige vurderingen – kunne dette ikke anses avgjørende etter mar-
kedsføringsloven: «Selv om det nok kan ha en viss egenverdi å framheve det
nasjonale i markedsføringen, kunne ikke valget av Norges-Is være nødvendig for
å nå de mål man angivelig ønsket å nå. Dette kunne også ha vært oppnådd ved å
bruke andre navn som henspilte på det nasjonale uten å ha samme nærhet til
Norsk Iskrem BA. I en situasjon som den foreliggende bør man derfor ikke under
henvisning til en alminnelig rett til å bruke språket kunne legge seg tett inn på en
konkurrents firmanavn og dennes slagord, og dermed ved bruk av firmaet som
varekjennetegn skape en forvekslingsfare med mulighet for å høste fordeler av
goodwill opparbeidet av konkurrenten» (s. 1324).88

Den konkrete anvendelse av de alminnelige kjennetegns- og konkurranseretts-
lige prinsipper på forretningskonsepter, reiser særlig to spørsmål. For det første
hvilken betydning konseptet skal tillegges for utmålingen av det vern som tilkom-
mer de enkelte elementer. En kan f.eks. tenke seg at to nokså like varemerker
utnyttes i forbindelse med nokså ulike konsepter, eller at varemerker med relativt
beskjedne likhetstrekk utnyttes i temmelig like konsepter. For det andre kan man
spørre hvilket vern et forretningskonsept nyter i seg selv, som en sammensatt
helhet, uavhengig av, eller i tillegg til, de elementene det består av. Dette spørsmå-
let har særlig interesse for konsepter som består av et antall enkeltelementer som
ikke i seg selv har noe vern, samt i situasjoner der de elementene som eventuelt er
vernet, ikke har blitt utnyttet av konkurrenten.

I varemerkeretten er det på det rene at spørsmålet om det foreligger en krenkel-
se må vurderes i lys av den kontekst varemerket inngår i. Ikke bare skal den
påståtte inngripers varemerke vurderes som en helhet, men det skal også tas i
betraktning hva slags varer han bruker det på, hvorledes varene omsettes, hvilke
kunder han henvender seg til osv. Det avgjørende er hvorledes gjennomsnittsfor-

88 Se også Rt. 2000 s. 110 (Leather Man) og Rt. 1995 s. 1908; NIR 1996 s. 351 (MOZELL). Jf.
Brunsvig op. cit. (note 73) s. 161–162. Norges-Is-dommen er kritisert av Lunde op. cit. (note 35) på
s. 285–286 og 311–312.
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brukeren – som anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velin-
formert – oppfatter kjennetegnene i handelssituasjonen.89 Tilsvarende prinsipper
må i utgangspunktet legges til grunn for den konkurranserettslige forveksel-
barhetsvurderingen etter mfl. § 8a,90 selv om det i forhold til denne bestemmelsen
– som nevnt – etter omstendighetene kan bli tale om å legge terskelen for den
objektive forvekselbarhet noe lavere, under hensyn til de foretatte investeringer
og eventuelle subjektivt klanderverdige forhold.

Det er innlysende at konteksten kan påvirke risikoen for forveksling eller
assosiering i begge retninger: På den ene siden kan elementer som brukes i
tilknytning til selve varemerket forsterke likheten, og dermed øke risikoen for
skade på markedsposisjon. På den andre siden kan elementer i konteksten skape
ulikhet og øke avstanden til det beskyttede elementet.

MOZELL-dommen i Rt. 1995 s. 1908 er et eksempel på at de elementer som
ledsager et varemerke kan bidra til å fremkalle en risiko for forveksling eller
assosiering. Spørsmålet i saken var bl.a. om varemerket MOZELL for mineral-
vann som inneholdt råsaft av druer og epler, var egnet til å villede (jf. vml. § 14
første ledd nr. 2 og § 36 annet ledd), eller i strid med god forretningsskikk (jf. mfl.
§ 1), fordi det kunne gi kundekretsen inntrykk av at produktet inneholdt fruktsaft
fra Moseldistriktet, eller virke skadelig for interessene til vinprodusentene i
Moseldalen. Høyesterett anså det klart at bruken av ordmerket MOZELL ikke i
seg selv var egnet til å villede eller fremkalle forveksling. Heller ikke kunne det

89 Jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen, Sml. 1999 s. I-3819:
«According to the … case-law [of the Court of Justice], likelihood of confusion on the part of the
public must be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of
the case … [T]he global appreciation of the likelihood of confusion must, as regards the visual,
aural or conceptual similarity of the marks in question, be based on the overall impression created
by them, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components. The wording of
Article 5(1)(b) of the Directive – «… there exists a likelihood of confusion on the part of the public
…» – shows that the perception of marks in the mind of the average consumer of the category of
goods or services in question plays a decisive role in the global appreciation of the likelihood of
confusion. The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to
analyse its various details … For the purposes of that global appreciation, the average consumer of
the category of products concerned is deemed to be reasonably well-informed and reasonably
observant and circumspect … However, account should be taken of the fact that the average
consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but
must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. It should also be
borne in mind that the average consumer’s level of attention is likely to vary according to the
category of goods or services in question» (premissene 18 og 25–26). Jf. også Stuevold Lassen op.
cit. (note 72) s. 332: «Det er alltid en konkret og praktisk spørsmålsstilling man står overfor, der
svaret må gis under hensyn til varenes art, omsetningskretsens sammensetning, omsetningsmåten,
osv. … Å gi en helt generell og noenlunde uttømmende regel om hvor stor ulikhet det må være
mellom kjennetegnene for at man skal kunne si at kjennetegnslikhet ikke foreligger, er allerede av
denne grunn umulig. Avgjørelsene må alltid bero på en helhetsvurdering. De vil derfor også alltid
måtte være i utpreget grad forankret i de faktiske omstendighetene i den enkelte sak.»

90 Se generelt Lunde op. cit. (note 35) s. 234–246.
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anses å oppstå noen slik risiko når ordet ble kombinert med bildet av et norsk
fjordlandskap. Når derimot produsenten – i en tidlig fase – hadde valgt å utstyre
flaskene med et bilde som hadde «et umiskjennelig preg av vindistrikt, og …
etiketten for øvrig hadde større likhet med en vinetikett enn mineralvannetiketter
flest», kunne førstvoterende ikke se det annerledes enn at «kombinasjonen av
ordmerket og figurmerket i noen grad innebar en utnyttelse av assosiasjoner til
andre næringsdrivendes produkter».91

Selv om ulikheter kan bidra til å forebygge risiko for forveksling, må det
advares mot å legge for stor vekt på dette. Ulikheter kan nemlig meget vel være
tilstrekkelige til å unngå direkte forveksling, uten at de dermed er tilstrekkelige til
å forebygge indirekte forveksling eller risiko for assosiering med et etablert
forretningskonsept; selv om gjennomsnittsforbrukeren registrerer ulikhetene, og
holder varene eller tjenestene fra hverandre, kan likhet i enkelte elementer få ham
til tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, eller iallfall fremkalle det
etablerte konseptet i hans bevissthet. Selv om direkte forvekslinger unngås, kan
det dermed foreligge risiko for forveksling (eller assosiering) i varemerkelovens
eller markedsføringslovens forstand.

Spørsmålet om hvilket vern et forretningskonsept nyter som en sammensatt
helhet – den egentlige konseptbeskyttelse – må vurderes etter konkurranserettens
alminnelige prinsipper. Etter disse kan det neppe anses tvilsomt at et konsept etter
omstendighetene kan ha et vern utover det som tilkommer de enkelte elementer.
Grunnlaget for vernet må dels søkes i den innsats som ligger i innsamlingen og
sammenstillingen av elementene, og dels i den risiko for skade på markedsposis-
jon som kan oppstå når likhet foreligger i en rekke enkelttrekk. Selv om likheten i
de enkelte elementer ikke er tilstrekkelig til å fremkalle risiko for forveksling eller
assosiering, kan summen av likheter ha en slik effekt.92

Et eksempel på konseptbeskyttelse gir den foran under 3 nevnte lagmannsretts-
dommen i RG 1999 s. 1564 (Schjelderup-Lund). Reklamebyrået Schjelderup-
Lund hadde – etter engelsk forbilde – utviklet en arbeidsmetode for gjennom-
føringen av samarbeidet mellom byrået og annonsøren under utviklingen av en
reklamekampanje, og denne metoden ble markedsført under et særskilt registrert

91 Jf. også den ovenfor refererte dommen i Rt. 1998 s. 1315; NIR 1999 s. 573 (Norges-Is). Norsk
Iskrem BA kunne som nevnt ikke nekte en konkurrent å bruke Norges-Is AS som firma, men
konkurrenten kunne ikke bruke sitt firma «på måter som i forbindelse med markedsføring av varer
kan skape fare for forveksling av selskapets varer og Norsk Iskrem BAs varer. For å forebygge slik
forveksling kan Norges-Is AS etter omstendighetene f eks måtte bruke særpreget skriftform,
tilføyelse av stedsnavn m v, og iallfall unngå å bruke eventuell særpreget skriftform m v som Norsk
Iskrem BA måtte ha benyttet» (s. 1326). Førstvoterende erkjente at grenseoppgangen kunne falle
vanskelig, men henviste Norges-Is AS til å innrette seg i henhold til den alminnelige «plikt til å vise
lojalitet mot andre rettighetshavere ved bruk av kjennetegn».

92 Jf. Lunde op. cit. (note 35) s. 256: «Måten fleire kjende element er sett saman på til eit ferdig
produkt, vil … samla sett kunne tale for vern mot etterlikning.»
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varemerke, ADaxept. Det var enighet mellom partene om at Schjelderup-Lund
ikke kunne hindre andre byråer i å tilby en «tilsvarende tjeneste». «Det er
tjenestens kjennetegn,» heter det i dommen, «herunder dens navn og den produkt-
beskrivelsen man har valgt i markedsføringen, som eventuelt er gjenstand for
beskyttelse. Lagmannsretten finner at byrået her har sannsynliggjort at det gjen-
nom undersøkelser i marken og utvikling av produktbeskrivelse og produktkjen-
netegn har foretatt en produkutvikling og en presentasjonsmåte som er beskyttet
mot illojal etterligning» (s. 1569). Bates-Gruppen, som hadde lansert en lignende
tjeneste under varemerket ADapt, ble av lagmannsretten ansett å ha handlet i strid
med god forretningsskikk: «Produktnavnet og beskrivelsen av de forskjellige
fasene i prosessen er samlet sett så påfallende like at det foreligger en etterligning
som på urimelig måte utnytter en annens innsats. At uttrykk som benyttes i
presentasjonen dels er alminnelig kjent i reklamebransjen, er ikke avgjørende.
Det er etter en samlet vurdering at Bates’ markedsføring fremstår som en etterlig-
ning» (l.c.). Det var således summen av likhetstrekk – likhetstrekk som etter
lagmannsrettens mening medførte «at kundene oppfatter situasjonen slik at de får
samme tjeneste» – og ikke likhet i noe enkelt element, som ble ansett avgjøren-
de.93 Schjelderup-Lund hadde ikke engang anført at retten til varemerket ADaxept
var krenket.

Den danske avgjørelsen i U 1999 s. 1762 (Østre landsret) synes basert på en
tilsvarende rettsoppfatning. Spørsmålet var her om Danmarks Radio med sitt
program «Kvit eller Dobbelt» hadde krenket rettighetene til tv-formatet «Who
Wants to be a Millionaire?». Formatet var utviklet av et engelsk foretak gjennom
to år, og de fakturerte arbeidstimer hadde kostet omkring 100 000 pund. Elemen-
tene i formatet var visstnok originale; rekruttering av deltagere skjer ved såkalt
«telefon-casting», som både har til formål å foreta en foreløpig utvelgelse, og
finansiere premiene gjennom telefongebyrene; på dette grunnlaget velges det ut
en pulje på ti personer, hvorfra den endelige deltaker utvelges i starten av pro-
grammet, ved det såkalte «Fastest Finger First-prinsippet», dvs. at den som først
markerer riktig svar på et spørsmål får delta i selve konkurransen. Også opplegget
av konkurransen følger et fast mønster, bl.a. med fire alternative svar på hvert
spørsmål («Multiple Choice»), og adgang til å bruke tre bestemte hjelpemidler
(«Life Lines»). Bruk av bakgrunnsmusikk og lyssetting skal understreke den
«dramatiske stemning». Fogedretten, som landsretten sluttet seg til, anså etterlig-
ningen som stridende mot god forretningsskikk, idet den uttalte at «Kvit eller
Dobbelt» av seerne måtte antas å «opfattes som den danske version af «Who

93 Lagmannsretten tok ikke standpunkt til om den risiko for «sammenblanding» av tjenestene som
forelå, kunne anses som en «fare for forveksling» i forhold til mfl. § 8a, idet etterligningen iallfall
kunne rammes etter generalklausulen i § 1. Etter lagmannsrettens beskrivelse av situasjonen, synes
det å ha foreligget en risiko for direkte forveksling (jf. ovenfor ved note 77), som bør kunne rammes
også etter § 8a.
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Wants To Be A Millionaire». Uanset at musikken ikke er ens, og at «Kvit eller
Dobbelt» indeholder underholdningsindslag, fremtræder programmet med
påfaldende mange lighedspunkter med hensyn til selve quizzens udførelse. Dette
gælder den måde, hvorpå udsendelsen starter, deltagernes placering, den grafiske
opsætning, den visuelle fremtoning, anvendelsen af Multiple-Choice og Life
Lines, anvendelsen af skærme, værtens fysiske entre og attitude, farvevalg m.v.»
(s. 1767). Det ble også lagt vekt på at «Who Wants to be a Millionaire» hadde «et
vist særpræg», og på at Danmarks Radio under utviklingen av «Kvit eller
Dobbelt» hadde «tilstræbt at efterligne» det engelske formatet.94

I Sverige synes innstillingen til konkurranserettslig vern generelt, og til vern av
forretningskonsepter spesielt, å ha vært mer restriktiv. Marknadsdomstolens
avgjørelse i Hemglass-saken (1993:26) viser dette med tydelighet. Hemglass
Sverige AB hadde utviklet et konsept for salg av is fra frysebiler, som alle var malt
i en bestemt blåfarge, utstyrt med like skilt og reklamelys. Videre ble det benyttet
et bestemt lydsignal for å varsle bilens ankomst, reklametrykksaker og plakater av
et visst format og utseende, samt særpregede varemerker mv. Glassbilen i Sverige
AB hadde tatt i bruk et lignende konsept i franchiseform, med samme type biler,
nær identisk farge, og likheter i bl.a. produktutvalg og markedsføring. Marknads-
domstolen kom til at verken elementene i konseptet eller konseptet som helhet var
vernet mot Glassbilens etterligning.

Allerede bedømmelsen av enkeltelementene signaliserer en restriktiv hold-
ning. Om fargebruken heter det f.eks.: «Marknadsdomstolen finner att Glassbilen
har till sina bilar valt en blå färgnyans som är anmärkningsvärt lik den blå färgen
på Hemglass bilar. Det får hållas för troligt att konsumenterna i inte obetydlig
utsträckning kan förväxla de båda företagens bilar på grund av likheten i färgsätt-
ning, även om bilarnas utsmyckning i övrigt skiljer sig väsentligt från varandra.
Det kan också hållas för troligt att färglikheten innebär att Glassbilen drar fördel
av den association mellan blå bil och glassförsäljning som konsumenter får antas
ha på grund av Hemglass långvariga verksamhet. Marknadsdomstolen har emel-
lertid i tidigare avgöranden … funnit att användandet av en viss färg inte i och för
sig kan ge särprägel. Samma bedömning måste göras i detta fall.» Og selv ikke
når likhetstrekkene ble sett i sammenheng, fant Marknadsdomstolen grunnlag for
å konstatere at det var skjedd en krenkelse: «Marknadsdomstolen finner vid en
sådan bedömning att Glassbilens marknadsföring som helhet har fått en form som
ligger anmärkningsvärt nära Hemglass. Inget av de ovan bedömda inslagen i
marknadsföringen har dock befunnits otillbörligt i och för sig. Visserligen måste
de motsvarande inslagen i Hemglass marknadsföring tillsammans anses ha större
särskiljningsförmåga än varje inslag för sig. Inslagen har dock inte heller tillsam-

94 Dommen er kommentert av Steffensen op. cit. (note 49). Se nedenfor under 4.3 om de opphavsretts-
lige spørsmål i forbindelse med tv-formater.
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mans i första hand en särskiljande funktion. I stället framstår de i stort sett som
naturliga beståndsdelar i en affärsverksamhet som bygger på idén att sälja glass
från ambulerande bilar. Marknadsföringsmetoder av detta slag måste normalt, om
inte annat följer av särskild lagstiftning, med hänsyn till det allmänna intresset av
effektiv konkurrens få användas av envar.»

Avgjørelsen i Hemglass-saken bør trolig ses som utslag av en foreldet
rettsoppfatning. Når det foreligger risiko for forveksling, og saksøkte ved etter-
ligning har dratt nytte av, og utsatt for skade, innehaverens markedsposisjon, er
det inkonsistent å slutte at det ikke har skjedd en krenkelse fordi forretnings-
konseptet ikke har «särskiljningsförmåga»; hadde konseptet ikke hatt «särskilj-
ningsförmåga», ville det heller ikke foreligget en markedsposisjon som kunne
utnyttes av saksøkte. En må i denne forbindelse også huske på at konsepter som i
utgangspunktet har vært nokså frie for særpreg, kan ha ervervet særpreg gjennom
bruk eller innarbeidelse.95 Marknadsdomstolens avgjørelse har da også vært utsatt
for kritikk96 – etter min mening med rette – og nyere praksis kan tyde på at
domstolen er på vei bort fra denne restriktive linje,97 mot en rettsoppfatning
nærmere den som forlengst har vært etablert i Norge og Danmark.

4.3 Opphavsrettslig vern

De nordiske opphavsrettslover – i Norge åndsverkloven – verner kunstneriske og
litterære verk, såfremt de oppfyller kravet om verkshøyde, dvs. at de skal besitte
en viss originalitet. Grunnlaget for beskyttelsen er verken de foretatte investerin-
ger eller en opparbeidet markedsposisjon, men den skapende innsats som kom-
mer til uttrykk gjennom verket. Det opphavsrettslige vernet skiller seg således
grunnleggende fra investeringsbeskyttelsen (ovenfor under 4.1) og beskyttelsen
av markedsposisjoner (ovenfor under 4.2), noe som på flere måter får betydning
for det vernet som oppnås. Iøynefallende er det at selve krenkelsesvurderingen
må bli annerledes, fordi det ikke kan legges noen vekt på om opphavsmannens
investeringer er utnyttet, eller om det har skjedd et angrep på hans markeds-
posisjon; det avgjørende er om de kunstneriske eller litterære elementer i verket er
utnyttet på en måte som innebærer at etterligningen frembringer den samme
estetiske opplevelse hos betrakteren. Videre vil en opphavsrettslig beskyttelse
kunne påberopes selv om konseptet er helt ukjent her i landet, og uansett om
opphavsmannen har noen planer om å utnytte det her eller ikke. Om f.eks. en
nordmann kopierer et australsk forretningskonsept, og lanserer dette på det
norske markedet, vil neppe mfl. § 8a komme til anvendelse (men kanskje § 1, jf.

95 Jf. Brunsvig op. cit. (note 73) s. 159.
96 Jf. Ulf Bernitz, Förväxlingsbart utnyttjande av kännetecken och marknadsföringskoncept?, Juridisk

Tidskrift 1993–94 s. 540–545.
97 Se f.eks. sakene 1999:21, NIR 2000 s. 102 (Robinsonchips), 2000:25, NIR 2001 s. 470 (Hästens) og

2000:28, NIR 2001 s. 479 (Företagskatalogen).
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ovenfor ved note 73), mens den opphavsrettslige beskyttelse vil være upåvirket av
om den australske opphavsmannen har noen interesse i det norske markedet.
Endelig kan det nevnes at en eventuell opphavsrettslig beskyttelse gir tilgang til
åndsverklovens sanksjonsbestemmelser, som i enkelte sammenhenger kan tenkes å
stille opphavsmannen bedre enn de alminnelige erstatningsrettslige og prosessuelle
regler som kommer til anvendelse overfor krenkelser av markedsføringsloven.

Det opphavsrettslige vernet reiser en rekke vanskelige spørsmål, som det ville
føre for langt å gå nærmere inn på i denne sammenheng. Jeg må derfor nøye meg
med å antyde noen utgangspunkter for vurderingen, og mulige måter å løse
problemene på.

Spørsmålet om opphavsrettslig beskyttelse har først og fremst vært diskutert i
forbindelse med tv-formater,98 men har ikke betydning bare for denne typen av
forretningskonsepter. Åndsverkloven likestiller som hovedregel all slags kunstne-
riske og litterære verk, så i den utstrekning forutsetningene med hensyn til verkets
art og originalitet er oppfylt, skulle f.eks. et franchisekonsept innenfor restaurant-
bransjen kunne nyte den samme beskyttelse som et format for et «gameshow» e.l.

Det er på det rene at beskrivelsen av et forretningskonsept (manualen) kan nyte
opphavsrettslig vern som et litterært verk. Det er imidlertid usikkert hvilken
beskyttelse dette gir opphavsmannen. Klart nok vil det gi beskyttelse mot etter-
gjøring ved fremstilling av eksemplarer av selve beskrivelsen, men beskrivelsen i
seg selv har normalt begrenset verdi. Det opphavsmannen ønsker beskyttelse mot,
er utnyttelse av konseptet i markedet, ved produksjon og kringkasting av tv-
programmer, åpning av nye restauranter osv. Prinsipielt kan opphavsretten til
beskrivelsen av konseptet gi en slik beskyttelse, på samme måte som et skjønnlit-
terært verk kan være vernet mot filmatisering. Man kan imidlertid ikke få enerett
til tekniske eller merkantile prinsipper alene ved å beskrive dem litterært.99 Det
kan i denne forbindelse trekkes en parallell til tekniske tegninger, som i praksis er
blitt ansett å nyte et temmelig begrenset vern: «Det er et grunnleggende prinsipp
at når åndsverkloven beskytter tekniske tegninger, jf § 1 nr 11, gjelder beskyttel-
sen ikke de tekniske løsninger eller det produkt som tegningen beskriver.»100 Men

98 Jf. note 49 ovenfor.
99 Jf. Birger Stuevold Lassen, Om tyveri av bygninger og anlegg – idébeskyttelse og vern mot

etterligning (foredrag i Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett), Oslo 1988 s. 3: «Opphavsret-
ten beskytter … aldri en idé, aldri en teknisk lære – den beskytter overhodet aldri verkets innhold,
men bare dets utformning.»

100 Rt. 1997 s. 199; NIR 1998 s. 90 (Cirrus) på s. 219. Jf. Stuevold Lassen op. cit. (note 99) s. 3–4: «Det
er nok en betydelig forskjell på tegningenes vern som tegnekunst, og deres vern som bygningskunst.
– Vernet for bygningskunsten er hos oss sterkt preget av frykt for at vernet skal gi monopol på
planløsninger og andre løsninger av mer teknisk karakter, slik at man her i realiteten skal få
patenter, med hundre års varighet eller mer. – Det må regnes med at norske domstoler vil være
tilbakeholdende med å akseptere bygningskunst som åndsverk med krav på vern etter opphavs-
rettsloven, og at de når de gjør det, vil gi bare en nokså begrenset beskyttelse – altså arbeide med en
smal beskyttelsessektor.»
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dette «grunnleggende prinsipp» kan åpenbart ikke strekkes så langt som til å
oppstille en regel om at et produkt aldri kan anses som en krenkelse av opphavs-
retten til en tegning eller beskrivelse. Det avgjørende etter åndsverkloven er om
«produktet», f.eks. et tv-program eller en restaurant, kan anses som en «bear-
beidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk» (§ 2) eller som et
nytt og selvstendig verk (§ 4 første ledd).101 Noen effektiv beskyttelse vil disse
prinsipper trolig ikke gi. Dessuten vil det antagelig nokså sjelden kunne bevises at
saksøkte faktisk har hatt tilgang til manualen. Som regel vil konseptet kunne
etterlignes uten denne.102

Videre kan enkelte elementer i et forretningskonsept kan være vernet som
åndsverk, f.eks. en kjenningsmelodi, interiør- eller studiodekorasjoner, en origi-
nal logo osv. Etterligninger av slike elementer må bedømmes på vanlig måte, og
det er prinsipielt uten betydning at elementene inngår i et forretningskonsept.
Hvis elementene er vesentlige i konseptet, vil en slik beskyttelse kunne være
verdifull. Men den vil ikke alltid ha noen særlig kommersiell slagkraft, fordi
forutsetningen for å konstatere en krenkelse er at de kunstneriske eller litterære
elementene i verket er ettergjort, på en slik måte at etterligningen formidler
vesentlig samme estetiske opplevelse. En etterligning som nyttiggjør seg verkets
kommersielle kvaliteter, men ikke de estetiske, vil dermed ikke representere en
krenkelse av opphavsretten.103

Endelig kan man tenke seg en opphavsrettslig beskyttelse av konseptet i seg
selv, eventuelt som et sammensatt verk etter åvl. § 1, eller som samleverk etter § 5.
Et sammensatt verk foreligger når flere enkeltverk stilles sammen, som f.eks.
hvor kjenningsmelodi, scenedekorasjoner og replikker settes sammen til et film-
eller sceneverk. Samleverk er beslektet med sammensatte verk, men ved samle-
verk har man en opphavsmann også til selve sammenstillingen. I den grad ele-
mentene i konseptet ikke kan skilles fra hverandre som særskilte verk, foreligger
det eventuelt et fellesverk, om flere opphavsmenn har vært inne i bildet (jf. åvl. § 6
første ledd).104

Rettslitteraturen synes generelt å ha stilt seg skeptisk til opphavsrettslig
beskyttelse av tv-formater. I Schønnings kommentar til den danske opphavs-
rettsloven heter det f.eks. at «Programkoncepter på radio/tv-området (formater)
nyder næppe ophavsretsbeskyttelse».105 Det fremgår ikke klart hva Schønning i
denne forbindelse sikter til med «Programkoncepter», men formentlig sikter han

101 Smnl. Oslo byretts dom i RG 2000 s. 1042 (Hebler) der en scenedekorasjon for en serie av
fjernsynsprogrammer ble ansett som en uselvstendig bearbeidelse av et maleri.

102 Jf. Grønbæk op. cit. (note 49) s. 90.
103 Jf. Rt. 1962 s. 964; NIR 1963 s. 204 (Wegner).
104 Jf. Birger Stuevold Lassen, Sameie i opphavsrett og i opphavsrettslige «naboretter», TfR 1983

s. 324–428 på s. 326–332.
105 Peter Schønning, Ophavsretsloven med kommentarer, 2. utg., København 1998 s. 136. I samme

retning Wallberg op. cit. (note 44) s. 55 og Lambert op. cit. (note 49) s. 389–390.
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kun til de underliggende ideer, og ikke til det konkrete uttrykk konseptet har fått,
f.eks. i et tv-program.106 En slik forståelse ble iallfall lagt til grunn av Sø- og
Handelsretten i saken om «Who Wants to be a Millionaire?» (se ovenfor ved note
94), der den uttalte at et «tv-format er en samling idéer og principper, som isoleret
set ikke ydes ophavsretlig beskyttelse … Den konkrete udformning af et tv-
program kan imidlertid være ophavsretligt beskyttet. For at bedømme, om
rekvisitus i denne relation har krænket rekvirenten, skal der foretages en
lighedsbedømmelse. Det afgørende for en krænkelse er, om der på væsentlige og
afgørende punkter er et sådant sammenfald mellem de to programmer, at de kan
siges at udgøre samme værk» (s. 1766).

I nyere litteratur finner man til dels kritiske bemerkninger til en såpass restrik-
tiv anvendelse av de opphavsrettslige regler. Grønbæk hevder at oppfatningen
beror på foreldede synspunkter om hva et tv-format er: «Udformningen af de
ældre, simple formater hænger ved til skade for de nye, detaljerede tv-formater …
Et moderne tv-format, der i detaljer beskriver alle de elementer, der indgår deri
via en omfattende manual samt via f.eks. musik-noder, arkitekt- og tekniske
tegninger over sættet, må antages at være en tilstrækkelig konkret udformning af
den bagvedliggende idé.»107 Dette syn støttes også av Steffensen, som mener at
«Spørgsmålet er således … ikke om formater generelt kan nyde ophavsretlig
beskyttelse. Dette er … utvivlsomt tilfældet. Spørgsmålet er snarere, om et
konkret foreliggende format er tilstrækkeligt originalt.»108

Kritikken er imidlertid i noen grad preget av at det ikke skilles klart mellom
den beskyttelsen manualen eller konseptbeskrivelsen nyter som litterært verk (jf.
ovenfor ved notene 100 og 101), den beskyttelsen tv-programmene har som
filmverk – eventuelt som en serie av filmverk109 – og endelig den beskyttelsen
formatet kan ha i seg selv. Et mulig opphavsrettslig vern for tv-formater og andre
forretningskonsepter må nemlig, her som ellers, i praksis ta utgangspunkt i en
fysisk manifestasjon – eventuelt flere – av konseptet (verket), dvs. i et eksemplar,
som for tv-formater kan være selve filmopptaket, og for andre konsepter selve
forretningsstedet eller avbildninger av dette. Dette betyr at bare de elementer i
konseptet som fremtrer for omverdenen gjennom eksemplaret kan anses som en
del av verket, som vil være relevante ved krenkelsesvurderingen. Underliggende
prinsipper, f.eks. for økonomistyring, kan ikke tas i betraktning. Det samme
gjelder løsrevne deler, som ikke fremstår i sammenheng med de øvrige delene av

106 Karnell op. cit. (note 49) s. 492–493 er kritisk til idébegrepet.
107 Grønbæk op. cit. (note 49) s. 83–84.
108 Steffensen op. cit. (note 49) s. 197.
109 Spørsmålet om en serie av programmer – programmenes «common unifying features», eller seriens

«skeleton structure» – kan bedømmes som et åndsverk, har særlig vært drøftet av Karnell op. cit.
(note 49) s. 493 flg. Uansett hvorledes man ser på dette, vil trolig programmene i serien ofte være så
like, at et eventuelt opphavsrettslig vern for serien ikke vil avvike vesentlig fra vernet for det enkelte
program som filmverk.
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konseptet. For igjen å ta saken om «Who Wants to be a Millionaire?» som
eksempel (se ovenfor ved note 94): Verken ideen om å finansiere premiene ved
telefongebyrer eller måten å utføre den såkalte «telefon-casting» på, kan anses
som en del av et eventuelt åndsverk. Dette betyr at de såkalte konsepter eller
formater neppe vil nyte noe vern som går ut over den beskyttelse de har som
filmverk, brukskunst e.l. I et opphavsrettslig perspektiv er det derfor grunn til å gi
sin tilslutning til Lambert, når han uttaler at tv-formater vanskelig kan betraktes
som annet enn «de principper, som styrer tv-programmet, og som ikke er ophavs-
retligt beskyttet. TV-programmet er således værket i dets konkrete form, mens
formatet er de bagvedliggende idéer og principper, der er tilgængelige for en-
hver.»110 Overfor denne oppfatningen er det ikke noe avgjørende argument at også
de underliggende ideer, og detaljeringen av disse, kan være resultater av betydeli-
ge investeringer, og romme verdifulle erfaringer. Opphavsretten tar ikke sikte på å
beskytte den slags innsats, som mer hensiktsmessig kan beskyttes etter de konkur-
ranserettslige regler som ble gjennomgått ovenfor under 4.1 og 4.2.

5. Avslutning

Spørsmålet om rettsvern av forretningskonsepter og -metoder har så mange sider,
og involverer så mange rettsområder, at det ikke har vært mulig å gi det en
fremstilling som er fullt dekkende – verken i bredden eller dybden. Jeg har heller
ikke foretatt noen egentlig sammenligning av rettstilstanden i de nordiske
landene, eller vurdert behovet for ny lovgivning i et nordisk perspektiv. Et slikt
nordisk perspektiv ville uansett være for snevert for et emne som dette, som i det
minste må vurderes i en europeisk sammenheng. Mitt opplegg har vært konsent-
rert om gjeldende rett, og som grunnlag for diskusjonen vil jeg sammenfatte mine
viktigste konklusjoner:

a) Forretningsmetoder med teknisk karakter kan beskyttes ved patentering, forut-
satt at de alminnelige vilkår for patentering er oppfylt, bl.a. kravene om nyhet
og oppfinnelseshøyde. Hva som skal til for å gi en forretningsmetode teknisk
karakter er fortsatt uavklart. Den sparsomme europeiske praksis som fore-
ligger kan tyde på at formålet med fremgangsmåten må være å frembringe et
teknisk resultat, i motsetning til administrative, finansielle o.l. resultater. Det
kan imidlertid anføres gode grunner for å anse det tilstrekkelig om en frem-
gangsmåte gjør bruk av en fysisk anordning eller frembringer et konkret,
praktisk resultat.

b) Kravet om oppfinnelseshøyde bør anses oppfylt dersom oppfinnelsen som
helhet ikke var nærliggende for en gjennomsnittsfagmann som var kjent med

110 Lambert op. cit. (note 49) s. 390.
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teknikkens stand. Alle hindre som måtte overvinnes for å komme frem til
oppfinnelsen bør tas i betraktning, hva enten disse hindre i seg selv var av
teknisk karakter eller ikke. En forretningsmetode bør derfor kunne patenteres
selv om det oppfinneriske ikke ligger i selve de tekniske elementer, men f.eks.
i nye finansielle, organisatoriske e.l. prinsipper.

c) Gode argumenter kan anføres for at man de lege ferenda ikke bør åpne for en
utvidet adgang til patentering av forretningsmetoder, men det er lite trolig at en
slik konservativ holdning vil få gjennomslag på lengre sikt. Snarere er det
grunn til å tro at rettsutviklingen vil bevege seg i retning mot «amerikanske
tilstander».

d) Funksjonelle ideer som ikke er patentbeskyttet kan som hovedregel anvendes
av enhver. Den konkurranserettslige beskyttelse etter markedsføringsloven kan
som hovedregel bare gi vern for den konkrete utformingen av et forretnings-
konsept, herunder konseptets fremtoning i markedet.

e) Forretningskonsepter, som franchisekosepter, tv-formater etc., kan være be-
skyttet etter markedsføringsloven, særlig etter den såkalte «generalklausulen»,
dersom de er resultater av vesentlige investeringer eller det foreligger risiko for
forveksling eller assosiering. Både risiko for direkte eller indirekte forveks-
ling, og risiko for assosiering, kan etter omstendighetene være tilstrekkelig.

f) Ved vurderingen av om det har skjedd en rettsstridig etterligning, bør omfanget
av investeringene og risikoen for forveksling eller assosiering ses i sammen-
heng, slik at jo større investeringene har vært, desto mindre krav stilles til
risikoen for forveksling eller assosiering. Etter omstendighetene kan en etter-
ligning være rettsstridig selv om det ikke foreligger risiko for forveksling eller
assosiering.

g) TV-formater og andre forretningskonsepter kan nyte opphavsrettslig vern. Det
opphavsrettslige vernet kan gjelde beskrivelsen av konseptet (manualen) som
litterært verk, de enkelte kunstneriske eller litterære elementer som inngår i
konseptet, f.eks. en melodi eller en dekorasjon, eller det kan gjelde den
konkrete utformingen av konseptet som helhet.

h) Vernet av manualen som litterært verk vil sjelden gi noen effektiv beskyttelse.
De enkelte elementene i konseptet nyter alminnelig opphavsrettslig vern,
dersom kravet om verkshøyde er oppfylt. Beskyttelsen er snever, i den forstand
at beskyttelsen bare kan påberopes overfor etterligninger som formidler
samme kunstneriske eller litterære inntrykk, og ikke overfor dem som bare har
utnyttet elementets kommersielle verdi. Endelig kan konseptet i seg selv være
vernet, men beskyttelsen omfatter ikke de underliggende prinsipper, bare den
konkrete utformingen av konseptet, slik det fremtrer for betrakteren. For tv-
formater kan det gjelde programmets forløp, scenografi, programlederens
«stil» mv. For andre konsepter, f.eks. restaurantkonsepter, kan det gjelde in-
teriør, stemningsskapende effekter etc.
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