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AVSKRIFT
MARKNADSDOMSTOLEN

ÖVERKLAGAT BESLUT

BESLUT

2001:2

2001-01-11

Dnr C 33/00

Stockholms tingsrätts, avd. 4, beslut 2000-11-02
i mål T 8595-00, bilaga (ej bilagd här)

KLAGANDE

Krönleins Bryggeri AB, 556000-7089,
Bryggaregatan 7-9, 302 43 HALMSTAD
Ombud: advokaten T.J., Box 71,
301 03 HALMSTAD

MOTPART

Kopparbergs Bryggeri AB, 556479-8493,
Box 11034, 404 21 GÖTEBORG
Ombud: advokaten H.S., Advokatfirman
G., Box 2259, 403 14 GÖTEBORG

SAKEN

interimistiskt förbud enligt 20 § marknadsföringslagen
(1995:450)

___________________________

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE
Marknadsdomstolen ändrar endast lydelsen av det överklagade beslutet enligt följande.
Krönleins Bryggeri AB förbjuds, vid vite av tvåhundratusen (200 000) kr, att vid försäljning
av cider använda förpackningsutstyrslar enligt avbildning, se tingsrättens protokollsbilaga 1,
eller väsentligen samma förpackningsutstyrslar. Förbudet träder i kraft den 8 december
2000. Beslutet gäller tills vidare eller till dess annat förordnas.
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YRKANDEN I MARKNADSDOMSTOLEN, M.M.
Krönleins Bryggeri AB (Krönleins) har, som talan slutligt bestämts, yrkat att Marknadsdomstolen ändrar det av tingsrätten meddelade förbudet på så sätt att det i förbudets första
mening, efter orden ”… eller liknande förpackningsutstyrslar”, läggs till orden ”som på
samma sätt vilseleder om det kommersiella ursprunget och/eller utnyttjar Kopparbergs
Bryggeri AB:s goda anseende”. Som grund för yrkandet har Krönleins anfört att vitesförbud
skall vara klara, entydiga och fullständiga och att uttryck som ”och andra liknande
åtgärder” eller som här ”eller liknande förpackningsutstyrslar” därför inte skall godtas.
Kopparbergs Bryggeri AB har medgett yrkandet.
MARKNADSDOMSTOLENS SKÄL
Den formulering av förbudet som parterna numera är ense om innebär att det i förbudet
anges på vilka grunder som den påtalade marknadsföringen är vilseledande. Marknadsdomstolen finner inte skäl att ändra förbudet i enlighet därmed. Förbudet bör dock ändras
på så sätt att det avser användningen av de angivna förpackningsutstyrslarna eller
väsentligen samma förpackningsutstyrslar.
På Marknadsdomstolens vägnar

Staffan Laurén

Ledamöter: Staffan Laurén, Brita Swan, Per Eklund, Anders Stenlund. Enhälligt
Sekreterare: Magnus Jonson

Rätt avskrivet intygar
Eva Jularbo

