
Epost 11.01.15 

Jeg representerer NRK. 

NRK har blitt gjort oppmerksom på Greenpeace har registrert et domenenavn og opprettet nettside 

og Twitter feeds hvor Greenpeace utgir seg for å være NRK. Greenpeace har kopiert NRKs logoer, 

design og layout, med samme inndelinger og spalter, og bruker nummeret til NRKs nyhetstips. Vi 

legger til grunn at dette er gjort med det formål for å få brukerne til å tro at det er NRK som er 

avsender av innholdet. 

Greenpeace krenker dermed NRKs rett til registrerte og innarbeidede varemerker, jf. varemerkeloven 

§ 4. Dette er et forsettlig brudd på NRKs varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven § 58. 

Videre krenker Greenpeace markedsføringsloven ved å etterligne NRKs kjennetegn og design, og 

opptrer åpenbart i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 30 og 25. Forsettlig 

brudd på markedsføringsloven straffes med bøter og fengsel inntil 6 måneder og er 

erstatningsbetinget.  

Registreringen av domenenavnet nrk2015.no krenker tredjemanns (NRKs) rettighet. Registreringen 

er dermed i strid med Norids regelverk og er åpenbart gjort i ond tro, jf. Norids regelverk vedlegg H. 

NRK ber om at Greenpeace umiddelbart fjerner alt innhold som eventuelt ikke allerede er tatt ned 

som krenker NRKs rettigheter. Videre må Greenpeace umiddelbart slette domenenavnet nrk2015.no, 

og avstå fra å bruke NRKs varemerker og design eller på noen måte i fremtiden utgi seg for å være 

NRK. 

NRK ber om å få tilsendt til undertegnede kopi av Greenpeace sine nettsider og Tweeter feeds hvor 

NRKs logo og design anvendes - altså kopi/skjermdump av alt innhold fra nettsiden nrk2015.no og 

kopi av alle Twitter feeds som er sendt som fremstår å være fra NRK. Dette for at NRK skal kunne 

vurdere en mulig rettslig forfølging av saken.  

NRK er meget overrasket over Greenpeace sin utnyttelse av NRKs kjennetegn og rennommé. NRK 

forventer en rask tilbakemelding. 

Med vennlig hilsen  

Kari Anne Lang-Ree 

Advokat 
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Epost 14.01.15 

Viser til svar nedenfor. 

NRK reagerer meget sterkt på at Greenpeace gjennom sin kampanje «nrk2015.no», lansert i 

forbindelse med Klimafestivalen, har opprettet en nettside og poster i sosiale medier hvor 

Greenpeace utgir seg for å være NRK. 

Svaret til NRK ved Truls Gulowsen og informasjonen Greenpeace nå har lagt ut på egen nettside viser 

at Greenpeace ikke ser alvoret i situasjonen. Nettsiden til Greenpeace «nrk2015.no» skader NRKs 

troverdighet. NRKs brukere må kunne stole på at NRKs nettsider er ekte, at avsender faktisk er NRK 

og at siden er publisert under NRKs redaksjonelle kontroll. NRKs kvalitetsstempel er opparbeidet 

gjennom mange år, og innholdet på NRKs nettsider skal være redigert av  NRK som uavhengig 

mediebedrift og ikke av noen andre. Det er meget problematisk for NRK dersom brukerne ikke lenger 

kan stole på NRKs uavhengighet og kvalitet. 

Som påpekt krenker Greenpeaces kampanje både varemerkeloven og markedsføringsloven og også 

åndsverkloven, herunder straffebestemmelsene i nevnte lover og domeneregelverket, ved at 

Greenpeace forsettlig utgir seg for å være NRK. 

NRK ber om at informasjonen på Greenpeace sin nettside endres slik at dette reflekteres. NRK har 

ikke bedt Greenpeace om å fjerne nettsiden fordi NRKs varemerkerettigheter er krenket, men fordi 

det er et grovt overtramp fra Greenpeace sin side å utgi seg for å være NRK. 

NRK vurderer fremdeles å forfølge saken videre. 

Med vennlig hilsen   

Kari Anne Lang-Ree 

Advokat 
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