
 

________________________________________________________________________ 

PROTOKOLL 

 

Vår ref.: OP2021/00402 

Registreringsnr.: 087022 

Søknadsnr.: 20210210 

Innehaver: HEKKAN DESIGN ENGELSGJERD, ERIK ENGELSGJERD 

Kravstiller: TREWERK AS 

 

Patentstyrets avgjørelse av 2022.02.10 – Administrativ 

overprøving 

 

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende: 

 

 

AVGJØRELSE 

 

Hekkan Design Engelsgjerd, Sandnes, leverte 4. mars 2021 inn søknad om registrering av 

design. Søknaden ble registrert 17. juni 2021 med registreringsnr. 87022, og ble 

kunngjort i Norsk designtidende 12. juli 2021.  

 

Den 25. september 2021 kom det inn krav om administrativ overprøving fra Trewerk AS, 

Oslo.  

 

Kravet er begrunnet med at design nr. 1 og 3 i designregistrering nr. 87022 ikke er nytt 

og ikke har individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstiller hevder på dette grunnlaget 

at designregistreringen er ugyldig og må delvis oppheves, jf. designloven § 25.  

 

Underveis i saksbehandlingen ble design nr. 1 i designregistrering nr. 87022 slettet av 

innehaver selv, og saken gjelder følgelig design nr. 3 i innehavers designregistrering.   

 

Vilkårene i designloven §§ 26 og 27 er oppfylt, og kravet om administrativ overprøving tas 

opp til behandling. 
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Design nr. 3 i designregistrering nr. 87022 ser slik ut:  

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

3.2 
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3.3 

 

 

Designet er registrert i klasse 25-01 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen 

«interiørflis».  

 

Både innehaver og kravstiller har uttalt seg i saken. Anførslene og det vedlagte 

bildematerialet blir ikke gjengitt her i sin helhet. Vi viser til sakens dokumenter. 

 

 

Patentstyrets vurderinger: 

 

Spørsmålet i denne saken er om design nr. 3 i designregistrering nr. 87022 er nytt og har 

individuell karakter, jf. designloven § 3.  

 

Det følger av designloven § 3 andre ledd at et design er nytt hvis ingen identisk design 

har blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen (eller prioritetsdagen) til 

designregistreringen. 

 

Etter designloven § 3 tredje ledd anses et design bare å ha individuell karakter hvis 

helhetsinntrykket designet gir den informerte bruker skiller seg fra helhetsinntrykket en 

slik bruker får av annet design som har blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen (eller 

prioritetsdagen).  

 

Når det gjelder vurderingen av individuell karakter står det i betraktning nr. 13 i fortalen 

til EUs designdirektiv at det må foreligge tydelige forskjeller i helhetsinntrykket mellom et 

design og eksisterende formgivning, og at hensyn også må tas til det produktet og den 

industrielle sektoren designet gjelder. 
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Den informerte bruker 

 

Det følger av forarbeidene til designloven, Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 74, at den 

informerte bruker ikke er en profesjonell designer eller en fagperson på området, men 

heller ikke en bruker som er helt uvitende om produktet, dets formål og 

variasjonsmuligheter.  

 

I EU-domstolens avgjørelse C-281/10 P, PepsiCo, premiss 53, uttaler domstolen at den 

informerte bruker ligger et sted mellom gjennomsnittsforbruker (som gjelder i 

varemerkesaker), som ikke trenger å ha noen spesifikk kunnskap og som ikke foretar en 

direkte sammenligning mellom varemerkene, og en fagmann som er en ekspert med 

detaljert sakkunnskap. Begrepet «informert bruker» forstås som en som er særlig 

oppmerksom, enten på grunn av personlige erfaringer, eller omfattende kunnskap 

innenfor den relevante sektoren. Den informerte bruker vil, når det er mulig, foreta en 

direkte sammenligning mellom designene. 

 

Denne saken dreier seg om interiørfliser i tre til å dekorere eksempelvis en vegg med. I 

denne saken vil den informerte bruker ha kjennskap til hvilke slike fliser som finnes på 

markedet, og er oppmerksom nok til å registrere tydelige forskjeller, uten nødvendigvis å 

være spesialist på området. Det vil være mulig og praktisk for den informerte bruker å 

sammenligne flisene side om side. 

 

 

 

Designers frihet 

 

Ved vurderingen av om et design har individuell karakter, må vi ta hensyn til hvor stor 

frihet designer hadde ved utviklingen av designet og hvilke variasjonsmuligheter designer 

har hatt ut fra den funksjonen produktet skal fylle. Det fremgår av betraktning nr. 13 i 

fortalen til EUs designdirektiv at det ved denne vurderingen skal tas hensyn til hva slags 

produkt og bransje produktet tilhører. Videre fremgår det av forarbeidene til designloven, 

Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 22, at forskjellskravet må avpasses alt ettersom 

formgivningen gjelder en bruksgjenstand, hvor designer har mindre frihet, eller om det 

gjelder et fantasiprodukt. Forskjellskravet vil lettere være oppfylt hvis spillerommet er lite. 

Dette er også stadfestet i rettspraksis fra EU, jf. blant annet i EU-rettens avgjørelser T- 

11/08, Kwang Yang Motor vs OHIM, og T-83/11 og T-84/11, Antrax It Srl vs The Heating 

Company (THC). 

 

I henhold til EU-rettens avgjørelser T-9/07, PepsiCo, premiss 67, og T-83/11 og T-84/11, 

Antrax It Srl vs The Heating Company (THC), premiss 44, defineres graden av designers 

frihet ut fra de egenskapene som er nødvendige for å oppnå et produkts tekniske funksjon 

eller av de kravene til produktet som er fastsatt ved lov. Slike krav medfører en 

standardisering av egenskaper som dermed utgjør fellestrekk ved formgivningen av de 

aktuelle produktene. 

 

I denne saken må vi ta stilling til designers frihet for interiørfliser som benyttes som dekor 

i hus og hjem. Det er ingen bestemte krav til flisenes materialer, men fliser er typisk laget 

av slitesterkt materiale som kan holde i flere år og som kan tåle ytre påvirkning som vann 

og fukt. Siden fliser legges kant i kant, er det vanlig at fliser har en ytre form som gjør at 

de enkelt kan plasseres kant i kant, typisk i en geometrisk form som eksempelvis et 

rektangel. Fliser finnes i mange ulike størrelser og former. Det må antas at designerens 

frihet på området er relativt stort med hensyn til materialvalg, farger og form.  
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Tidligere design 

 

I en administrativ overprøving av en designregistrering, er det avgjørende for resultatet at 

kravstiller kan bevise at et design med samme helhetsinntrykk som det registrerte 

designet, var gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen til den aktuelle 

designregistreringen. Søknadsdagen for designregistrering nr. 87022 er 4. mars 2021. 

 

Patentstyret vurderer kun tidligere design som er dokumentert i saken. Det må foreligge 

bilder der de tidligere designene er gjengitt klart og tydelig, og bildene må være datert.   

 

Kravstiller har vist til designregistrering nr. 87067, som ble gjort allment tilgjengelig 6. 

august 2021, altså etter søknadsdagen til designet som her skal overprøves. Denne 

registreringen kan derfor ikke tillegges vekt.  

 

Kravstiller har videre vist til tidligere designregistrering nr. 85815, som ble gjort allment 

tilgjengelig 27. februar 2018, det vil si før søknadsdagen til designet som skal overprøves.  

 

Videre har kravstiller vist til bilder i magasiner og en lookbook fra 2019, som også er 

datert før søknadsdagen til designet som skal overprøves.  

 

Når vi skal foreta vurderingen av om det omtvistede designet har individuell karakter, må 

vi se på det designet som er registrert, nemlig bildene som fremkommer i 

designregistrering nr. 87022, og foreta en direkte sammenligning med de fremlagte 

tidligere designene.  

 

Det er tilstrekkelig at ett bevis dokumenterer at det omtvistede designet ikke hadde 

individuell karakter og ikke var nytt på søknadsdagen.  

 

Konkret vurdering av om designet har individuell karakter, jf. designloven § 3 første og 

tredje ledd 

 

Patentstyret må foreta en konkret sammenligning av helhetsinntrykket det omtvistede 

designet gir med helhetsinntrykket som de tidligere designene gir.  

 

Design nr. 3 i designregistrering nr. 87022 ser slik ut:  

 

 

 

3.1 
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3.2 

 

 

 

 

3.3 

 

 

Tidligere design: 

 

Designregistrering nr. 85815:  
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USBL-magasinet nr. 1 vinter 2019:  
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Rom 123 nr. 3 2019:  
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Lookbook Trewerk Brand Studio 2019:  
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Det er ikke slik at man kan få beskyttelse for konseptet interiørfliser i tre. I vurderingen 

av individuell karakter må de enkelte designene konkret vurderes mot hverandre, og det 

må foretas en direkte sammenligning av bestanddelene til de tidligere designene og 

bestanddelene til det omstridte designet. 

 

Designene har likheter ved at de viser fliser i tre som har en ytre form som er 

geometriske. Tykkelsen på flisene fremstår som lik og flisene har også samme overflate i 

en tretekstur, der treets naturlige mønster danner overflaten. Treteksturen følger naturlig 

av valget av tre som materiale og den geometriske formen har i stor grad teknisk 

funksjon ved at flisene kan plasseres helt inntil hverandre.  

 

Designene skiller seg fra hverandre ved at innehavers design er sekskantet, og de 

tidligere designene enten er rombeformet eller er trapesformet, noe som tilsvarer 

halvparten av en sekskant.  

 

Selv om de tidligere designene og det omstridte designet består av de samme 

hovedbestanddelene, nemlig at designene er fliser i tre i enkle geometriske former, er 

selve hovedformen/den ytre formen av designene forskjellig. På bilder fra «Rom 123 nr. 3 

2019» og «Lookbook Trewerk Brand Studio 2019», kan man se at kravstillers 

trapesformede design er satt mot hverandre slik at de danner en sekskant. Til tross for at 

det da dannes en sekskant, er helhetsinntrykket likevel forskjellig. Innehavers fliser er en 

helhetlig sekskant med en helhetlig overflate med samme naturlige tremønster. Når 
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kravstillers trapesformede fliser er satt sammen har flisene en klar strek på midten, og 

treets naturlige mønster brytes, da tre naturlig nok vil ha unike mønstre. Når den ytre 

formen er ulik, samt at treteksturen er ulik fordi treets naturlige mønster vil variere, så 

har designeren utnyttet variasjonsmulighetene tilstrekkelig for disse produktene til at det 

omtvistede designet og de tidligere designene ikke gir det samme helhetsinntrykket 

overfor den informerte bruker.  

 

På denne bakgrunn har vi kommet til at designet i designregistrering nr. 87022 har 

individuell karakter, jf. designloven § 3 tredje ledd.  

 

I og med at vi har kommet til at designregistreringen har individuell karakter, er det klart 

at de anførte tidligere designene ikke kan anses som identiske design. Det omstridte 

designet er følgelig nytt, jf. designloven § 3 andre ledd.  

 

 

Annet 

 

Kravstiller hevder at designregistrering nr. 87022 er registrert i strid med 

markedsføringsloven § 25 og åndsverksloven §§ 2 og 3.  

 

Når det gjelder markedsføringsloven § 25 vil Patentstyret bemerke at denne loven ligger 

utenfor vårt myndighetsområde og at den aktuelle bestemmelsen er noe Patentstyret ikke 

kan ta stilling til.  

 

Ifølge designloven § 7 tredje ledd nr. 2, jf. § 25 første ledd, kan Patentstyret prøve om 

designregistrering nr. 87022 krenker en annens rett her i landet til et åndsverk. Ifølge 

designloven § 27 nr. 4 må et krav om administrativ overprøving inneholde nødvendig 

dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for kravet. Vi kan ikke se at kravstiller 

har fremlagt dokumentasjon som viser at kravstiller var først på markedet med det 

påståtte åndsverket, og det fremstår som uklart om kravstiller har retten til designet som 

hevdes å være et åndsverk. Patentstyret har dermed ikke grunnlag for å vurdere denne 

anførselen nærmere og anførselen kan ikke tas til følge.  

 

Konklusjon:  

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at design nr. 3 i designregistrering 

nr. 87022 er nytt og har individuell karakter, jf. designloven § 3. 

 

Kravet om administrativ overprøving er dermed ikke tatt til følge, jf. § 25 første ledd. 

 

 

Beslutning: 

 

Registreringen opprettholdes, 

jf. designloven § 25 første ledd. 

 

 

 Marie Rasmussen        Karine Mathisen 

 

 


