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DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder Hemglass Sverige AB vid vite av fyrahundratusen

(400 000)  kr att vid marknadsföring av glassprodukter använda benämningen Hygglo på en

produkt som består av två isglassar med pinnar som är hopsatta till en isglass.

2. Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

YRKANDEN, M.M.

GB Glace AB (GB) har yrkat att Marknadsdomstolen enligt 4 och 14 §§ marknadsföringsla-

gen (1995:450) förbjuder Hemglass Sverige AB (Hemglass) vid vite om 200 000 kr att vid

marknadsföring av glassprodukter använda en produkt som består av två isglassar med pinnar

som är hopsatta till en isglass under benämningen Hygglo.
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Hemglass har bestritt GB:s talan.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

PARTERNAS TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

GB

År 1961 lanserades den första isglassen på den svenska marknaden. Från början benämndes

produkten Dubbelpinne, men ändrades snart till Igloo. När produkten lanserades fanns den i

tre olika smaker, cola, apelsin och hallon. Idag finns produkten i två olika smaker, cola och

hallon. Under åren 1975 - 1982 var Igloo med colasmak en av GB:s mest sålda glassar och

såldes i drygt 100 milj. glassar under varumärket Igloo. Under åren som följde gick försälj-

ningen ned något men isglassen Igloo med colasmak låg ändå bland de tio mest sålda glassar-

na. Den totala försäljningen av produkten under åren 1973 - tredje kvartalet år 2000 uppgick

till 227 488 378 st eller till 501 082 000 kr. Den genomsnittliga försäljningen uppgick till om-

kring 13 milj. glassar per år. Igloos marknadsandel av saftismarknaden i Sverige åren 1991 -

1997 var ca tio procent.

För att följa trenderna på marknaden beslutade GB år 1998 bereda plats för nya produkter vil-

ket inte var något ovanligt. Liknande beslut hade tagits beträffande t.ex. Päronsplit, som fanns

åren 1971 - 1982 och 1993 - 1996 för att sedan komma tillbaka i form av flerpack samtidigt

med att Igloo ånyo lanserades. Beslutet år 1998 innebar att man upphörde med tillverkningen

av Igloo. Endast försäljning av kvarvarande lager, ca 20 000 glassar, ägde rum under år 1998.

Igloo förekom emellertid fortfarande på sortimentslistan på omkring 30 000 försäljningsstäl-

len. Man kan därför säga att det under året 1998 förekom viss marknadsbearbetning och ett

upprätthållande av den redan befintliga bearbetningen. Igloo fanns också med på GB:s hemsi-

da.

Efter påtryckningar från marknaden, Igloo efterfrågades av många, beslutade GB att relansera

produkten, först i form av flerpack, vilket skedde fr.o.m. vecka 32 år 1999. Marknadsföringen

skedde på försäljningsställena. GB:s försäljning av Igloo år 2000 blev rekordartad vilket bör

tillskrivas att Igloo sedan tidigare var väl känd och inarbetad på marknaden.
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Hemglass började under våren 1999 marknadsföra sin produkt Hygglo som består av två is-

glassar med pinnar som är hopsatta till en isglass. Flera tidningar uppmärksammade Hemglass

nya produkt och gjorde kopplingar till Igloo. Bl.a. skrev Västerbottens Folkblad i april 1999

”Igloo blir Hygglo”. Metro i Stockholm skrev att ”Igloo blir Hygglo” och att Igloo ”kommer

igen under nytt namn genom Hemglass försorg”.  DN skrev att Hemglass kommer med en ny

glassprodukt ”Hygglo” dubbelcola isglass, precis som föregångaren. Vid den här tiden dela-

des också Hemglass produktblad ut till många hushåll. I produktbladet anfördes endast kort-

fattat om produkten: ”Succé direkt”.

Att produkten Igloo är väl känd på marknaden framgår – förutom av vad som nyss sagts – li-

kaledes av den marknadsundersökning som Netsurvey Bolinder AB utfört på uppdrag av GB i

november år 2000 på ett slumpmässigt urval om 1 000 personer i åldrarna 15-65 år från Net-

surveys Internetpanel.

Renommésnyltning

Av betänkandet Ny marknadsföringslag (SOU 1993:59, s. 322-329) framgår att renommé-

snyltning primärt bygger på ett icke auktoriserat associationsskapande. Det anses vara otill-

börligt att utnyttja annans goda anseende för att komma i åtnjutande av en oförtjänt uppmärk-

samhet eller ett omotiverat förtroende. Betänkandets slutsats om själva kärnan i renommé-

snyltning (s. 325) är att det är fråga om ”utnyttjandet av annans positiva image – med skade-

risk för denne”.

Den som snyltar på annans renommé gör det i syfte att skapa uppmärksamhet kring eller höja

den egna varans anseende. Sådant beteende är marknadsrättsligt otillbörligt. Syftet är inte all-

tid att konsumenten skall förväxla varan med någon annans produkt. Den ökade uppmärk-

samheten sker genom anknytning till andra näringsidkares välkända produkter eller kommer-

siella symboler. Detta innebär en otillbörlig fördel för snyltaren och skadar originalvaran. I

detta fall är det fråga om ett utnyttjande av en produkts utförande som starkt förknippas med

GB.

När den aktuella produkten lanserades som första isglass i Sverige i en ovanlig typ av utform-

ning tog GB en kommersiell risk. Det torde därför utgöra ett otillbörligt associationsskapande

till eller snyltning på GB:s anseende när Hemglass, genom att försälja en identisk produkt, ut-

nyttjar det uppmärksamhetsvärde som finns hos GB:s produkt som säljs under varumärket
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Igloo. Härutöver försäljer Hemglass sin produkt under varumärket Hygglo vilket är uppbyggt

på ett likartat sätt som GB:s varumärke Igloo. Hemglass marknadsför också sin produkt i bl.a.

smaken cola som en smak som förknippas med GB:s produkt. Det är uppenbart att Hemglass

genom lanseringen av produkten Hygglo utnyttjar det uppmärksamhetsvärde och den good-

will som GB upparbetat på marknaden. Det korta uppehåll som gjorts i marknadsföringen

förtar inte värdet av GB:s inarbetning av varumärket Igloo Sammanfattningsvis utgör Hem-

glass beteende, att vid marknadsföring använda en produkt som består av två isglassar med

pinnar som är hopsatta till en isglass under benämningen Hygglo och som dessutom är med

colasmak, därmed renommésnyltning.

Hemglass

Efter det att GB år 1997 upphört med sin marknadsföring av Igloo fanns det en efterfrågan på

en liknande produkt på marknaden. Igloo hade varit borta från marknaden under ett år när

Hemglass beslutade att introducera Hygglo. Detta skedde i april 1999 då ett kampanjblad gick

ut. Glassen började sedan att säljas i bilarna i maj samma år. GB hade inte gjort någon mark-

nadsbearbetning under år 1998. Endast en utförsäljning av resterande lager ägde rum till ett

värde av 63 000 kr, dvs. ca 0,5 procent av GB:s försäljning av Igloo år 1997.

Hemglass har i sin marknadsföring inte gjort någon koppling till GB:s produkt Igloo. Mark-

nadsföringen av Hygglo anger tydligt att det är en produkt från Hemglass och försäljningen

sker i storförpackningar och till 99 procent från Hemglass bilar. Varukännetecknet Hygglo är

inte förväxlingsbart med Igloo. Hygglo har en annan typografi än Igloo och produkterna är

inte heller förväxlingsbara. Konstruktionen med två pinnar har inte med glassens utseende att

göra och är inte unikt för GB. Skälet till att en isglass görs med två pinnar är funktionellt,

nämligen att kunden skall kunna dela glassen och få två glassar i stället.

Det medges att det finns en viss ljudlikhet i suffixet, dock inte i prefixet. Orden rimmar inte

heller. Orden är inte fantasiord utan har olika innebörd. Ordet Igloo associeras med kall hydda

medan ordet Hygglo är slang och avser en hygglig kompis att dela glassen med. Orden asso-

cierar således till två helt olika företeelser.

Den marknadsundersökning som Netsurvey utfört på GB:s uppdrag visar endast att Igloo var

inarbetat på marknaden i maj 2001. Det finns emellertid ingen utredning om hur varumärket

Igloo var inarbetat under år 1997. Naturligtvis måste varumärket Igloo vara mer känt i maj
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2001 efter det att GB åter börjat marknadsföra Igloo i jämförelse med våren 1999, då varu-

märket Igloo under en lång tid inte marknadsförts.

År 2000 var GB:s försäljning av Igloo rekordartad och ungefär dubbelt så stor som år 1997.

Att GB:s höga försäljningssiffror detta år skulle bero på tidigare marknadsföringsåtgärder från

GB:s sida kan inte anses klarlagt. GB:s ökade försäljning av Igloo beror snarare på att Hem-

glass marknadsföring av Hygglo ökat efterfrågan på isglass med colasmak. Om marknadsun-

dersökningen i stället gjorts på våren 1999, då det inte på drygt ett år förekommit någon

marknadsföring av Igloo, hade denna givetvis givit ett annat utfall. Marknadsundersökningen

bygger inte på en vetenskaplig metod. De viktigaste anmärkningarna är att urvalet av inter-

vjupersonerna inte åldersfördelningsmässigt är representativt för svenska folket. Vidare har

urvalet skett enbart från Internetanvändare.

Hemglass har fått varumärket Hygglo registrerat, vilket visar att förväxlingsrisk mellan de

båda varumärkena ur varumärkesrättslig synvinkel inte föreligger. Hemglass har inte haft nå-

gon ekonomisk fördel av att använda utformningen av varukännetecknet och det är svårt att se

att GB vållats någon skada. Hemglass har genom Hygglo snarare gett ett skjuts åt hela mark-

naden för isglass med colasmak. Hemglass har således inte velat utnyttja GB:s framgångar.

Diverse tidningsartiklar, vinklade av journalister, kan inte påverka bedömningen om det finns

någon koppling mellan varumärkena Igloo och Hygglo.

ÅBEROPAD BEVISNING

GB har som bevisning åberopat

1. försäljningsbroschyr från Hemglass,

2. uppgift om försäljningssiffror avseende åren 1973-tredje kvartalet år 2000,

3. tidningsartiklar,

4. rättsutlåtande av professorn U. B.,

5. marknadsundersökning utförd av Netsurvey Bolinder AB,

6. tabell utvisande försäljningssiffror för Igloo åren 1991 - 1997,

7. diagram över glassmarknaden i Sverige år 1999 och

8. Jordbruksverkets årliga statistik över glassmarknaden i Sverige åren 1991 - 1999.

Hemglass har som bevisning åberopat

1. produktlogotyper,
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2. utlåtande av universitetslektorn G. B.,

3. glasskartonger och glasspapper avseende Igloo och Hygglo och

4. reklamblad och annonser avseende Hygglo.

Vittnesförhör har hållits, på GB:s begäran, med civilekonomen C. J. och, på Hemglass begä-

ran, med universitetslektorn G. B.

DOMSKÄL

I målet är fråga om Hemglass marknadsföring av isglassen Hygglo. GB har gjort gällande att

den påtalade marknadsföringen innebär renommésnyltning och att den således är otillbörlig

enligt 4 § marknadsföringslagen (1995:450) (MFL).

Marknadsdomstolen har vid flera tidigare tillfällen uttalat sig angående vad som är att bedöma

som renommésnyltning. Som sådan betecknas ofta de fall där en näringsidkare i sin mark-

nadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, symboler

eller liknande. Det otillbörliga i dessa fall består i att ”den snyltande” till sin ekonomiska för-

del utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats

genom insatser av den andre näringsidkaren. Utnyttjandet är typiskt sett också ägnat att i en

eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och försämra konsumenternas marknads-

överblick.

En marknadsföringsåtgärd kan således anses otillbörlig om den innebär att en näringsidkare

utan samtycke anknyter till en annan näringsidkares välkända varumärke eller symbol. För att

en marknadsföringsåtgärd på detta sätt skall anses otillbörlig krävs inte att det föreligger nå-

gon förväxlingsrisk.

En första förutsättning för att ett förfarande skall kunna innebära renommésnyltning och där-

med vara otillbörligt är att det som utnyttjas är känt på marknaden så att det förknippas med

en annan näringsidkares verksamhet. Av utredningen i målet får anses klarlagt att namnet Ig-

loo sedan lång tid är väl inarbetat och känt på den svenska marknaden och förknippas med

GB:s verksamhet. Namnet Igloo får därmed anses vara ett så väl känt varukännetecken att det

medför ett renommé för GB. Det är ostridigt i målet att marknadsföringen av Igloo hade upp-

hört innan Hemglass började sin marknadsföring av Hygglo. Enligt Marknadsdomstolens be-

dömning innebär emellertid inte ett så kort uppehåll i marknadsföringen av isglassen Igloo,
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som är fallet i detta mål, att namnet Igloo därmed upphört att betecknas som väl känt. Det

goda renommé namnet Igloo erhållit måste således under rådande förhållanden anses ha be-

stått under denna tid trots att varumärket tillfälligt inte användes.

Hemglass hade i början av år 1999 knappast någon anledning att utgå från något annat än att

Igloo tagits ur GB:s sortiment och att det därför i och för sig stod Hemglass fritt att marknads-

föra en isglass av det i målet aktuella slaget. Hemglass borde emellertid ha insett att dess lan-

sering av isglassen under namnet Hygglo skulle leda till misstanke om renommésnyltning av-

seende namnet på den av GB tidigare marknadsförda produkten Igloo.

Oavsett att Hemglass började försälja Hygglo vid en tidpunkt då GB inte marknadsförde Igloo

och att Hygglo och Igloo försäljs genom helt olika försäljningssystem finner domstolen att

namnlikheten mellan Igloo och Hygglo på de två likartade produkterna är så påfallande att

Hemglass vid användandet av namnet Hygglo på sin isglassprodukt måste anses ha snyltat på

Igloos renommé. GB:s talan skall därför bifallas. Förbudet bör dock få en något justerad ut-

formning.

Rättegångskostnader

GB har vunnit bifall till sin talan. Vid fördelningen av rättegångskostnaderna måste emellertid

beaktas att GB på ett sent stadium frånfallit ett yrkande angående vilseledande efterbildning

enligt 8 § MFL. Det arbete som GB föranlett Hemglass i den delen har därigenom medfört

icke obetydliga kostnader för Hemglass. Med beaktande härav finner Marknadsdomstolen att

vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter:  Christer Fallenius, ordförande, Brita Swan, Per Eklund (skiljaktig), Catharina

Andréen, Kerstin af Jochnick (skiljaktig) och Lars-Gunnar Mattsson (skiljaktig)

Sekreterare: Paul Katai



Per Eklund, Kerstin af Jochnick och Lars-Gunnar Mattsson anförde:

Vår reservation innebär att GB:s talan i målet ogillas. Vi finner att omständigheterna inte är

sådana att det kan läggas Hemglass till last som överträdelse av MFL att Hemglass börjat

marknadsföra sin isglassprodukt Hygglo under tid då GB upphört med marknadsföringen av

sin isglassprodukt Igloo. Vidare anser vi i sak att marknadsföringen av Hygglo inte i MFL:s

mening innebär renommésnyltning avseende Igloo.

Beträffande frågan om den påtalade renommésnyltningen innebär att det som har utnyttjats

(dvs. GB:s varumärke Igloo) är väl känt på marknaden så att det förknippas med GB:s verk-

samhet gör vi samma bedömning som domstolsmajoriteten. Kännetecknet Igloo som namnet

på en isglassprodukt får anses vara fortsatt känt även efter det att GB gjort sitt uppehåll med

att marknadsföra Igloo och Hemglass i samband därmed börjat marknadsföra Hygglo.

Marknadsföringsuppehållet för emellertid med sig särskilda konsekvenser som enligt vår me-

ning bör beaktas vid otillbörlighetsbedömningen. En omständighet som har stor betydelse –

sett från det perspektiv som marknadsföraren har – är hur marknaden ser ut vid påbörjandet av

marknadsföring av en ny produkt. Den för marknadsföringen ansvarige har att mot bakgrund

av den rådande marknadssituationen överväga hur den nya produkten bör utformas, betecknas

etc. Därvid måste marknadsföraren beakta att marknadsföringen av produkten är förenlig med

bl.a. MFL:s bestämmelser, särskilt vad gäller kraven enligt 4 § första stycket MFL på att

marknadsföringen skall vara tillbörlig mot konsumenter och andra näringsidkare. Det förbud

enligt 14 § MFL eller åläggande enligt 15 § MFL som är kopplat till 4 § MFL "kan tillgripas

så snart ett förfarande (aktivt handlande eller underlåtenhet att informera) objektivt sett är

otillbörligt enligt lagen" (prop.1994/95:123 s. 91). Det anförda visar att här liksom i andra

sammanhang gäller att ett handlande måste kunna styras av möjligheten till  förutsebarhet för

den som skall agera, dvs. det skall kunna vara rimligt möjligt för en näringsidkare som avser

att påbörja en marknadsföringsåtgärd att i förväg bedöma om åtgärden kan riskera att leda till

en överträdelse av MFL och att anpassa sitt handlande därefter. Att det måste finnas en möj-

lighet till sådan förutsebarhet även innan marknadsföring inleds följer nämligen av hänsynen

till rättssäkerhetens krav.

Det är ostridigt i målet, att Hemglass började marknadsföra Hygglo vid en tidpunkt då GB

inte längre marknadsförde Igloo. Hemglass kunde då under iakttagande av MFL:s bestämmel-
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ser i princip bortse från Igloo som en konkurrerande produkt på marknaden. Till frågan om

Hemglass marknadsföring av beteckningen Hygglo i sig är att betrakta som renommésnylt-

ning återkommer vi.

Frågan i målet är om Hemglass sålunda påbörjade och därefter fortsatta förfarande sedan GB

återupptagit marknadsföringen av Igloo skall, i en situation då överträdelse av MFL aktualise-

ras, kunna bedömas som en överträdelse som inträffade redan när marknadsföringen av

Hygglo påbörjades eller som började begås först när Igloo åter började att marknadsföras.

Hemglass hade i början av år 1999 under då rådande marknadsförhållanden knappast någon

anledning att utgå från något annat än att Igloo tagits ur GB:s sortiment och att det därför stått

Hemglass fritt att – som också skett  –  marknadsföra Hygglo med bl.a. påståendet "äntligen

är ispinnen här som så många frågat efter". Det fanns inte något skäl för Hemglass att anta att

dess lansering av Hygglo på marknaden skulle kunna leda till misstanke om renommésnylt-

ning beträffande namnet på en liknande produkt som inte längre såldes. Med tanke på mark-

nadssituationen fanns objektivt sett ingen grund för Hemglass att anta att förfarandet att börja

marknadsföra Hygglo skulle kunna vara otillbörligt enligt MFL över huvud taget. I enlighet

med vad vi anfört om möjligheten till förutsebarhet även när det gäller MFL:s tillämpning an-

ser vi att det leder för långt att lägga Hemglass till last att bolaget bort inse att dess lansering

av isglassen under namnet Hygglo skulle leda till misstanke om renommésnyltning avseende

namnet på den av GB tidigare marknadsförda produkten Igloo.

På anförda skäl föreligger därför enligt vår mening inte någon överträdelse av MFL som kan

läggas Hemglass till last innan Igloo åter började säljas.

För bedömning av frågan om sådan överträdelse ändå inträtt senare i samband med att Igloo

återkom på marknaden är det av betydelse att få närmare belyst varför GB först upphörde med

och senare återupptog försäljningen av Igloo.

Att försäljningen och marknadsföringen av Igloo väsentligt minskat och senare upphört under

de två närmaste åren innan Hygglo började marknadsföras hade enligt GB att göra med GB:s

marknadsmässiga överväganden i fråga om profilering av andra produkter ur bolagets sorti-

ment. Det rör sig här om föga särpräglade, förhållandevis lätt utbytbara och prisbilliga is-

glassprodukter som tas fram utan att behöva åtföljas av några nämnvärda inarbetningsinsatser.
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GB har gjort gällande att efterfrågeskäl motiverade att försäljningen av Igloo återuppstått. En

annan anledning till detta kan vara  – som Hemglass hävdat  – att marknadsföringen och för-

säljningen av Hygglo gett sådant positivt resultat att en nysatsning på Igloo bedömts av GB

vara lönsam.

En näringsidkare kan – som majoriteten anser – för en tid upphöra med marknadsföringen av

en vara med viss beteckning och senare i och för sig vara oförhindrad att göra gällande re-

nommésnyltning beträffande en annan näringsidkares produkt med en liknande beteckning

som börjat marknadsföras under uppehållet. Det förutsätter dock enligt vår mening att uppe-

hållet beror på förhållanden som ligger mer eller mindre utanför näringsidkarens kontroll,

t.ex. företagets konkurs följt av en annan näringsidkares senare övertagande av den beteck-

ning som tillhör konkursboet. Vidare måste dessa förhållanden kännetecknas av att vara jäm-

förelsevis överblickbara och någorlunda lätt kontrollerbara för en utomstående. Är orsakerna

till ett marknadsföringsuppehåll däremot okända för omvärlden, vilket torde vara det vanli-

gaste förhållandet, är situationen däremot en annan. Då finns det i enlighet med vad vi tidigare

anfört om kravet på förutsebarhet normalt ingen anledning för en annan näringsidkare att i det

hänseende som gäller en marknadsförd vara med viss beteckning närmare undersöka om när-

ingsidkarens marknadsföring av varan skulle kunna vara otillbörlig mot en annan näringsidka-

re med avseende på beteckningen av dennes liknande produkt som inte längre marknadsförs.

Vi finner i detta fall att orsaken till att GB upphörde med marknadsföringen av Igloo varit

okänd för utomstående.

Mot bakgrund av nämnda förhållanden kan det enligt vår mening inte läggas Hemglass till

last som en överträdelsegrundande försummelse att bolaget i samband med lanseringen av

Hygglo inte tillräckligt noga sökt utröna GB:s avsikter i fråga om dess eventuellt återuppta-

gande av försäljningen av Igloo. Det hade därför inte funnits någon anledning för Hemglass

att exempelvis inhämta GB:s samtycke till försäljningen av en isglass med beteckningen

Hygglo vare sig innan denna försäljning påbörjades eller därefter.

Oavsett de angivna omständigheterna i samband med uppehållet med och återupptagandet av

försäljningen av Igloo, företer beteckningen Hygglo enligt vår mening inte sådana likheter

med beteckningen Igloo att det finns risk för att konsumenter förknippar Hygglo med Igloo.

Enbart det förhållandet att beteckningen Hygglo företer den likheten med Igloo att båda orden

slutar med "glo(o)"  räcker enligt vår mening inte för att bedöma Hemglass handlande som
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snyltning med utnyttjande av det värde som skulle ligga i en positiv föreställning hos konsu-

menterna skapade genom insatser av GB.

Användningen av beteckningen Hygglo kan som vi ser det inte heller anses försämra konsu-

menternas marknadsöverblick i fråga om isglassprodukter. Härvid bör särskilt beaktas att de

olika produkterna säljs via  försäljningskanaler, vilka mycket påtagligt skiljer sig från var-

andra. Den av GB åberopade Internetundersökningen ger dessutom vid handen att Igloo är

mycket väl känt på marknaden. Det styrker antagandet att Hygglo av en tänkt genomsnitts-

konsument måste uppfattas som en annan produkt än Igloo. Det är därför inte troligt att Hem-

glass fått ekonomisk fördel av att konsumenter förväxlat Hygglo med Igloo.

Utnyttjandet av beteckningen Hygglo är vidare inte heller typiskt sett ägnat att i någon form

skada GB och dess försäljning av Igloo. För denna bedömning talar inte minst den kraftiga

försäljningsuppgång som Igloo haft jämfört med den omfattning av försäljningen som förelåg

före försäljningsuppehållet.

Vad som framkommit i målet visar enligt vår mening att isglass som en särskild konsument-

produkt är förhållandevis starkt efterfrågad. Det gäller både för Igloo och Hygglo. Konsu-

mentens intresse fokuseras därvid på isglassen som sådan. Det synes därför spela jämförelse-

vis mindre roll under vilket namn produkten marknadsförs. Det visar sig dessutom bl.a. ge-

nom att GB självt i målet inte sällan hänfört sig till GB:s isglassförsäljning totalt sett.

Mot bakgrund av det anförda finner vi att den grundläggande förutsättningen för att en re-

nommésnyltning skall anses som otillbörlig i MFL:s mening, nämligen att "den snyltande" till

sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumen-

terna vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren, inte är uppfylld i detta fall.

Vid en sammanvägning av föreliggande omständigheter i målet finner vi följaktligen att det

saknas förutsättningar för bifall till GB:s talan. Denna skall därför ogillas.

Vi anser att Hemglass bör medges en skälig övergångstid för omställningsåtgärder m.m. Den-

na bör bestämmas till tre veckor räknat från dagen för Marknadsdomstolens beslut.

Överröstade i dessa delar är vi i övrigt ense med majoriteten.


