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PROTOKOLL

Patentstyrets avgjørelse av 2012.11.14 – krav om administrativ 
overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE1

Plany AS, Gurskøy, leverte 18. august 2010 inn søknad om registrering av design, med 
Plougmann & Vingtoft, Oslo, som fullmektig. 

Designen ble registrert 11. mai 2011 med registreringsnummer 82948, og ble kunngjort i 
Norsk designtidende 30. mai 2011.

Den 11. august 2011 mottok vi et krav om administrativ overprøving av design nr. 82948 fra 
Bryn Aarflot AS, Oslo (heretter kalt kravstiller).  

Kravet er begrunnet med at designene i designregistrering nr. 82948 ikke oppfyller vilkårene
til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Videre anfører kravstiller at designet er 
bevilget i strid med designloven § 8 da det utelukkende er funksjonelt betinget. Kravstilleren
hevder på dette grunnlaget at designen er ugyldig og at den må oppheves, jf. designloven § 
25. 

Fordi vilkårene i designloven § 26 og § 27 etter vår vurdering er oppfylt, kan kravet om 
administrativ overprøving tas opp til behandling.

Designene i designregistrering nr. 82948 er gjengitt nedenfor: 

                                                
1 Den som vedtaket har gått imot, kan påklage vedtaket til Patentstyrets annen avdeling. Klagen må innleveres 
skriftlig til Patentstyret og klageavgiften er på 2600 kroner. Klagen må være innkommet til Patentstyret innen to 
måneder etter meldingen om avgjørelsen ble sendt til partene. Se nærmere Designloven § 36 og § 37.

Vår ref.: OP 2011/00001
Registreringsnr.: 82948
Søknadsnr.: 20100419
Design: 1, 2, 3. Presenning for badebehandling av fisk
Innehaver: Plany AS
Fullmektig: Plougmann & Vingtoft
Kravstiller: Bryn Aarflot AS
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Design 1.1 Design 1.2 Design 1.3

Design 2.1 Design 3.1

Designen er registrert i klasse 30-02 av Locarno-klassifiseringen, for ”Presenning for 
badebehandling av fisk”.

Når det gjelder partenes anførsler og fullstendig bildemateriale, viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:
Patentstyret kan oppheve en designregistrering etter designloven § 25 første ledd annet 
punktum, dersom en identisk design har vært allment tilgjenglig før søknadsdagen eller 
prioritetsdagen jf. designloven § 3 annet ledd, eller dersom en designs helhetsinntrykk ikke 
skiller seg klart fra en tidligere kjent design som er gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen 
eller prioritetsdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd, eller dersom designen er registrert for en 
som ikke har retten til designen. Videre kan Patentstyret oppheve en designregistrering hvis 
trekkene til et produkts utseende bare er bestemt av teknisk funksjon eller fordi den må passe 
et annet produkt slik at begge fyller sin funksjon, jf. designloven § 8 første ledd nummer 1 og 
2.

Når det gjelder registreringen som her skal overprøves foreligger det ikke prioritet, slik at det 
er søknadsdagen, den 18. august 2011, som heretter betegnes som stikkdagen.   

Den informerte bruker: 
Etter designloven § 3 tredje ledd anses en design bare å ha individuell karakter hvis 
helhetsinntrykket designen gir den informerte bruker skiller seg fra helhetsinntrykket en slik 
bruker får av én annen design.  

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 fagmann på området, men heller ikke en 
bruker som er helt uvitende om et produkt, dets formål og variasjonsmuligheter. 

Dette har langt på vei blitt bekreftet i EU-domstolens avgjørelse C-281/10P, PepsiCo. I premiss 
53 uttaler domstolen at konseptet om den informerte bruker ligger et sted mellom 
gjennomsnittsforbrukeren, 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” kan således forstås 
som en som er særlig oppmerksom, enten på grunn av personlige erfaringer eller omfattende 
kunnskap innenfor den relevante sektoren.

De registrerte designene er registrert for ”Presenning for badebehandling av fisk”. Formålet 
med designene er i følge partenes anførsler badebehandling av fisk i oppdrettsanlegg for å 
hindre sykdommer.  Vi finner dermed at den informerte brukeren er en person som arbeider 
med eller driver et oppdrettsanlegg. Vedkommende er en person som er kjent med de 
produktene som finnes på markedet, og som er oppmerksom nok til å registrere tydelige 
forskjeller, men som ikke nødvendigvis er en spesialist på området.
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Designerens frihet:

Etter designloven § 3 tredje ledd siste punktum skal det ved vurderingen av om en design har 
individuell karakter tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av 
designen, og hva slags produkt og bransje produktet tilhører. 

Som nevnt er designene registrert med produktangivelsen ”badebehandling av fisk”.

I følge kravstiller er det et myndighetspålegg at helpresenning brukes ved badebehandling av 
fisk og siden mærene som skal dekkes er sirkulære så vil en presenning som skal ligge under 
denne og omslutte mæren måtte være rund. 

Innehavers fullmektig på sin side anfører at selv om mærene er runde, er det ingeinting i veien 
for å bruke andre former på badepresenningene så lenge de deekker bunnen av mærene. 

Ut fra dette virker det som om en helpresenning helst bør være sirkulær, dvs. med samme 
form som selve mærene, for å dekke bunnen. Videre vil sirkulære presenninger og mærer ha 
den fordelen at de ikke har hjørner, hvor man lettere kan få ansamling av avfall og bakterier 
Det foreligger dermed en viss begrensning i designerens frihet med tanke på presenningens 
form.  Ut over dette synes det som om designeren har ganske mye frihet i forhold til den 
nærmere utformingen av presenningen. Det er rom for å benytte ulike materialer, farger, 
mønstre eller kombinasjoner av disse for å skape et produkt som skiller seg ut i markedet.

Når det gjelder stroppene/båndene i design 2 og 3, finner vi at selv om disse kan utføre 
tekniske funksjoner har designeren variasjonsmuligheter, og det foreligger en ganske stor 
frihet med tanke på den nærmere utformingen av disse.

Mothold: 
I en administrativ overprøving av en designregistrering vil det være avgjørende for resultatet, 
at den som fremsetter kravet kan bevise at en design med samme helhetsinntrykk som den 
registrerte designen, var gjort allment tilgjengelig, for eksempel i brosjyre, på nettet, på 
messe eller lignende før stikkdagen til den aktuelle designregistreringen. 

Design nr. 1:

Innehavers design 1 er følgende design:

Design 1.1 Design 1.2 Design 1.3

Kravstiller har anført 6 mothold mot denne designen, angitt som D1 – D6. Vi skal redegjøre for 
disse motholdene fortløpende.

 D1: Rantex datablad for helpresenning til bruk ved badebehandling av fisk fra 
www.rantex.no. De tekniske spesifikasjonene fra
http://www.rantex.no/?pageID=129&ItemID=126 er datert 14. mai 2010. Kravstiller 

http://www.rantex.no/?pageID=129&ItemID=126
http://www.rantex.no/
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har også lagt ved 6 prinsippskisser av helpresenninger med forskjellig antal spiler/eiker 
fra http://www.rantex.no/?pageID=129&ItemID=125.

 D2: Rantex og Sintef film. 

Kravstiller anfører at på bakgrunn av D1 og D2 alene, må Design 1 settes til side, jf. 
designlovens §§ 3 og 8. 

I vårt brev av 30. august 2011 opplyste vi om vi om at vedleggene kom i et format vi ikke 
kan godta. I sitt tilsvar av 22. september 2011 opplyste kravstiller at filmsekvensen vil 
etterleveres, men dette har ikke blitt gjort. Vi må derfor se bort fra D2.

Hva gjelder D1, viser den tekniske spesifikasjoner datert 14. mai 2010 og prinsipskisser av 
helpresenninger. Selv om skissene er påført tekniske spesifikasjoner, er disse skrevet i 
såpass liten skrift at man i utgangspunktet ikke kan tyde dem. Imidlertid, hvis man blåser 
opp bildene, ser man at informasjonen på skissene samsvarer med de tekniske 
spesifikasjonene. Vi legger dermed til grunn at prinsippskissene er en avbildning av 
informasjonen i de tekniske spesifikasjonene, hvorav sistnevnte oppgis å ha ”issue date 14. 
mai 2010”, det vil si publiseringsdato 14. mai 2010, noen måneder før stikkdagen.

Imidlertid har ikke kravstiller vedlagt ytterligere informasjon om hvordan D1 har blitt 
publisert. Kravstiller har henvist til nettsiden 
http://www.rantex.no/?pageID=129&ItemID=126, men som vi nevnte i vårt brev av 30. 
mai 2012, fungerer ikke denne URL’en lengre. Kravstiller fikk i den anledning adgang til å 
innlevere en bekreftelse fra Rantex AS om at bildene var allment tilgjengligjort på deres 
nettside før stikkdagen, men dette har ikke kravstiller gjort.  Vi har dermed ingen 
informasjon om og i hvilken grad helpresenningen i D1 hadde blitt allmenn tilgjengelig på 
stikkdagen, jf. designloven §§ 3 annet ledd og 5. Dette motholdet må dermed avvises.

I tillegg har kravstiller levert inn tre mothold for å vise eksempler på duker/presenninger 
som er sirkulære, der alle omfatter radielle eiker/spiler. Kravstiller anfører at disse tre 
motholdene viser at design 1 ikke representerer noe nytt eller har individuell karakter.

 D3: Patent 1597918 fra USA. Patentet fra 1926 gjelder en sirkulær fallskjerm for et fly i 
tilfelle flyet skulle slutte å fungere. 

 D4: Patent 234141 fra Storbritannia. Patentet fra 1920-tallet gjelder en sirkulær 
fallskjerm.

 D5:Patent 144792 fra Storbritannia. Patentet fra 1919 gjelder en sirkulær fallskjerm.

Videre har kravstiller henvist til internettsiden 
http://en.wikipedia.org/wiki/Parachute#Early_Renaissance_Forms om fallskjermer (D6) 
hvor forskjellige løsninger til fallskjermer omtales. Alle har til felles at de er sirkulære.

Ved vurderingen av Design 1 kommer vi dermed til å ta stilling til motholdene D3 – D6:

http://en.wikipedia.org/wiki/Parachute#Early_Renaissance_Forms
http://www.rantex.no/?pageID=129&ItemID=126
http://www.rantex.no/?pageID=129&ItemID=125
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D3 D4 D5

D6.1 D6.2 D6.3

Vilkåret om nyhet i designloven § 3 annet ledd:

Kravstiller anfører at design 1 ikke viser noe nytt eller særegent i forhold til D3 – D5.

Innehavers fullmektig anfører for det første at de angitte motholdene gjelder helt andre 
produktområder enn innehavers design, og at hovedregelen er at motholdet må befinne seg på 
samme produktområde. Videre anfører innehavers fullmektig at hvert mothold skal vurderes 
for seg, og at man ikke kan vurdere motholdene som så kalte mosaikkmothold.

I henhold til nyhetskravet i designloven § 3, oppfyller den registrerte designen ikke 
nyhetskravet dersom en identisk design har blitt offentliggjort før stikkdagen. Designen må 
anses for å være identisk hvis deres karakteristiske trekk kun skiller seg fra hverandre på 
uvesentlige punkter.
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Ved vurderingen av hva som anses som identisk er det i forarbeidene antatt at det skal foretas 
en relativt streng vurdering, jf. Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 151. 

Design 1 fremstår som en banal utforming, men kravstiller har ikke innsendt noe 
dokumentasjon som viser dette. De anførte motholdene i D3 – D6 er alle fallskjermer. Uten at 
vi trenger å ta stilling til anførslene om produktområdene, vil vi påpeke at det foreligger en 
rekke forskjeller mellom design 1 og de anførte motholdene. Motholdet D3 er en fallskjerm for 
fly som består av en øvre presenning med tråder som festes til flyet, og en øvre, mindre 
presenning festet på toppen av den største presenningen. Dette medfører at designen i D3 og 
design 1 ikke kan anses å være identiske. Tilsvarende, hva gjelder D4, har denne en kuppel på 
toppen av fallskjermen, et element som bidrar til å skape utseendemessig avstand. Designet i 
D5 består av en enkel presenning med 8 tråder samt flapper/luker for luft gjennom 
presenningen. Til sammenligning har design 1 32 eiker/spiler. Dette medfører ganske store 
forskjeller i utseendemessig uttrykk. Videre er ikke fallskjermen i D5 avbildet ovenifra, og vi 
vet dermed heller ikke helt hvordan den ser ut fra denne vinkelen. Eksemplene hentet fra D6 
skiller seg på lignende måte fra design 1. Motholdet D6.1 viser en presenning med 16 
spiler/eiker, altså færre enn i det bestridte designet. I tillegg har denne fallskjermen to indre 
sirkler i presenningen, noe design 1 ikke har. Tilsvarende gjelder D6.3. Hva gjelder D6.2 vises 
denne kun fra siden, og i tillegg har den klaffer for luft på sidene, noe design 1 ikke har. 

Det følger av dette at forskjellene mellom de anførte motholdene og design 1 er så pass store 
at de ikke kan anses å være identiske design. Vi finner det dermed ikke godtgjort at design 1 
ikke oppfyller nyhetskravet, jf. designloven § 3 annet ledd.

Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3 tredje ledd:

En design har individuell karakter hvis det helhetsinntrykket designen gir den informerte 
bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av én annen design som har blitt 
allment tilgjengelig før stikkdagen, jf. designloven § 3 tredje ledd. Det skal her også tas 
hensyn til designerens frihet i forhold til om produktet er funksjonelt betinget. Likheter og 
forskjeller i detalj skal tillegges liten vekt.

Betraktning 13 av fortalen til designdirektivet presiserer at det må foreligge tydelige forskjeller 
i helhetsinntrykket mellom et design og eksisterende formgivning og at hensyn også må tas til 
det produktet og industrielle sektor designen gjelder.

Kravstiller anfører også her at bruken av en sirkulær duk med radielle eiker/spiler ikke 
representerer noe nytt.

Spørsmålene i denne saken er først om den registrerte designen og motholdene har samme 
helhetsinntrykk, deretter om det er sannsynlig at en informert bruker av mærepresenninger på 
stikkdagen kjente til utformingen av fallskjermer.

De anførte motholdene har en rekke viktige karakteristika som gjør at de skiller seg fra design 
1. D3 har blant annet en ekstra presenning på toppen, D4 har en liten kuppel, D5 er enklere, 
har langt færre tau og har flapper mens D6.1 både har langt færre tau/spiler samt to indre 
sirkler. D6.2 og D6.3 skiller seg som tidligere nevnt seg ganske mye fra design 1. Følgelig 
finner vi at helhetsinntrykket til design 1 er vesentlig forskjellig fra utformingen av de anførte 
motholdene, og at kravstiller ikke har sannsynliggjort at design 1 mangler individuell karakter.

Design som bare er bestemt av teknisk funksjon, jf. designloven § 8 første ledd nr. 1:

Kravstiller har i stor grad argumentert for at designene i den bestridte registreringen bare er 
diktert av teknisk funksjon, jf. designloven § 8 første ledd nr. 1 og nr 2. Anførslen bygger på at 
helpresenning er myndighetspålagt, og at siden mærenes omkrets er sirkulære, er 
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sirkelformen til design 1 diktert av funksjon. Videre anfører kravstiller at spilene/eikene også 
har en ren funksjonell karakter da de sikrer holdfastheten til presenningen og er tilpasset til å 
avlaste strekk som påføres presenningen. 

Innehavers fullmektig bestrider for det første at sirkel-formen er diktert av at mærene er 
runde. Det er tilstrekkelig at presenningen dekker bunnen av mæren, og formen av 
presenningen er i seg selv likegyldig. Uavhengig av formen anfører også fullmektigen at 
verken bruken eller den konkrete utformingen av spilene/eikene er teknisk betinget. 
Innehavers fullmektig har innlevert et eksempel på en annerledes utforming og teknisk løsning 
på en badepresenning.

Formålet med designlovens § 8 er at teknisk nyskapning ikke skal hindres, jf designdirektivets 
fortale, betraktning 14. Det foreligger to retninger for tolkningen av den tilsvarende 
bestemmelsen i designdirektivets artikkel 7(1), en formålsbasert tolkning og den så kalte 
”multiplicity-of-forms”. I Gyldendals kommentarutgave til designloven har Halvor Manshaus 
skrevet at det ennå ikke er avklart, verken i norsk praksis eller fra EF-domstolen, hvilken av 
disse to retningene som gjelder. Patentstyret vil bemerke at bestemmelsen må tolkes konkret 
fra sak til sak, og det er viktig å ta hensyn til om det foreligger noen formmessige valg bak 
designet.

Patentstyret finner at design 1 ikke fremstår som betinget av formgivningsvalg, men at den 
utelukkende er utformet på bakgrunn av tekniske og funksjonelle hensyn.

Vi er enig med kravstiller at designets sirkulære form er funksjonelt betinget. Mærene er 
normalt sylinderformet med sirkulær bunn fordi man blant annet ikke vil få hjørner og kanter 
hvor bakterier og avfall lett kan samles opp. Presenningen må ha tilsvarende sirkulære form 
for å dekke bunnen. Valget av de 32 spilene/eikene som utledes av et nav fremstår som 
utelukkende teknisk betinget, da det blant annet vil forsterke presenningen slik at den kan 
være helt rett, slik som på bilde 1.3. En badepresenning skal trekkes oppover fra bunnen 
langes mærens sidekanter mot vannoverflaten slik at fisk kan vaskes/avluses, og 
spilene/eikene vil virke som forsterkninger for å sikre presenningens styrke og holdbarhet, og 
at den holder seg rett. At design 1 har såpass mange spiler/eiker fremstår som teknisk 
betinget, da det vil bidra til å forsterke presenningen i større grad enn hvis man velger færre 
spiler/eiker. At spilene/eikene går helt fra sentrum til periferi fremstår også kun som et valg 
for å få en best mulig teknisk løsning, da den vil forsterke hele presenningen, Motsetningsvis, 
hvis spilene/eikene ikke gikk helt inn til sentrum, vil midtdelen ikke være like sterk, og det ville 
også kunne redusere effekten av systemet med spiler og nav med den konsekvens at
presenningen ikke blir like sterk og ikke holder seg flat.

Slik den registrerte designen er vist i registreringen er den ikke tilført noe utseende. Den 
består kun av en geometrisk form som er teknisk betinget. På bakgrunn av dette finner vi i 
denne saken, etter en konkret helhetsvurdering og ut fra hvordan vi forstår designloven § 8 i 
dag, at design 1 kun er bestemt av teknisk funksjon. Alle elementene i designen er nødvendige 
for å oppnå en teknisk funksjon, nemlig en flat og solid presenning for bading av fisk. En 
designer som ønsker å lage en tilsvarende presenning for bading ved fisk ved hjelp av 
spiler/eiker har ingen reelle alternativer til denne designen.

Konklusjon design 1:

På bakgrunn av det ovenstående finner vi at design 1 bare er bestemt av teknisk funksjon, jf. 
designloven § 8 første ledd nr. 1

Kravet om administrativ overprøving tas til følge for design nr. 1 i registrering nr. 82948. 
Denne delen av registreringen oppheves.

Design nr. 2 og 3:
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I forbindelse med design nr. 2 og 3, har kravstiller innlevert følgende mothold:

 D7: Patent 4565055 fra USA. Patentet fra 1984 viser to ringformede øyne for innfesting 
av seler.

 D8: Patent 4852336 fra USA. Patentet fra 1989 viser et ringformet øye for innfesting av 
seler.

 D9: Patent 7845150 B2 fra USA. Patentet fra 2010, og som ble søkt i 2008, viser blant 
annet til prior art med et ringformet øye for innfesting av seler.

 D10: Patentsøknaden 2004/0168413 A1. Søknaden viser et ringformet øye for 
innfesting av seler.

 D11: Patent 7340874 fra USA. Patentet fra 2008 viser blant annet et ringformet øye for 
innfesting av seler.

 D12 og 13: Patent 1871223 og 6 866 173 B2 fra USA. Patentene fra 1932 og 2005 viser 
eksempel på en sele sammenkoplet via en ring på en ryggsekk.

Alle disse patentene ble innlevert og/eller godkjent forut for stikkdagen. Følgelig anser vi at de
var allment tilgjengelige på stikkdagen.

D7, nr. 30 D7, nr. 30 D8, nr. 66
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D8, nr. 66 D9 D9

D10 D10 D11, nr. 22

I tillegg til de ovenstående motholdene har kravstiller innlevert følgende mothold mot design 
nr. 2:

D12, nr. 11 D12, nr. 11 D13, nr. 23

Innehavers design 2 og 3 er gjengitt i registreringen på følgende måte:

Design 2.1 Design 3.1
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Design 2 består av et utsnitt av fem nylonbånd som er festet til en metallring. Ringen fungerer 
som et samlingspunkt for båndene. Ringen og/eller båndene synes å være festet på 
presenningen, trolig baksiden. To av båndene ligger loddrett, horisontalt på samme flate som 
ringen, mens et av båndene ligger loddrett, vertikalt, ut fra ringen i 90 grader, langs 
presenningen. To av båndene går ut fra ringen i 45 graders vinkler. 

Design 3 består av et lignende utsnitt med tre nylonbånd festet til en samlingsring, med 
båndene i 90 graders vinkler i forhold til hverandre fra ringen. 

Design nr. 3:

Vilkåret om individuell karakter i designloven § 3 tredje ledd:

Kravstiller anfører at D7, D8 og D9 hver for seg viser ringformede forbindelser mellom selene 
som estetisk fremstår som identiske med design nr. 3. Følgelig oppfyller ikke design 3 
nyhetskravet, ei heller kravet til individuell karakter.

Videre anfører kravstiller at D10 og D11 fremstår som forvekselbare med design 3, og at 
kravet til individuell karakter heller ikke er oppfylt.

Kravstiller anfører også at bruk av ringer for å forbinde seler/bånd er kjent langt tilbake i tid 
for eksempel fra seletøy og grimer, og at design 3 kun utelukkende er basert på teknisk 
funksjonalitet.

Innehavers fullmektig påpeker at de anførte motholdene gjelder helt andre produktområder 
enn design 3. I tillegg anfører fullmektigen at kravet må bestå i en komplett design mot en 
komplett design, og at anførslene til kravstiller fremstår som et forsøk på mosaikkmothold, 
noe som ikke er tillatt. Når det gjelder teknisk funksjon anfører innehavers fullmektig at det 
foreligger tallrike variasjonsmuligheter, noe som blant annet vises av at design 3 er en 
variasjon over design 2.

Vi finner at design 3 fremstår som en kombinasjon av en metallring og nylonbånd som er en 
helt vanlig festeanordning brukt på en rekke produkter, slik som eksempelvis hundebånd.

Når det gjelder motholdene, finner vi at særlig figur 1 i mothold D9 og mothold D8, viser 
festeanordninger som har en meget lik formgivning som den i design 2.

Design 3.1 D9, figur 1 D8

Ser man særlig på D8, har den har tre bånd plassert på en metallring på samme måte som i 
design 3 og med tilnærmet samme vinkler som i design 3. I forhold til disse elementene 
fremstår design 3 og motholdet som tilnærmet identiske. Hovedforskjellen består først og 
fremst i at på design 3, er ringene og båndene plassert på en presenning, mens på design D8 
er ikke dette tilfellet. Imidlertid finner vi at denne forskjellen har begrenset betydning. 
Utformingen av designene av disse festeanordningene er meget like. At produktområdene er 
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forskjellige er i denne saken ikke avgjørende. Den registrerte designen har en relativt banal 
utforming. Den informerte brukeren av produktene i den registrerte designen som arbeider 
med eller driver et oppdrettsanlegg og som er kjent med de produktene som finnes på dette 
markedet vil derfor også være kjent med at lignende design på festeanordninger finnes i 
forbindelse med andre produkter. Videre er også designerens frihet på området stor, noe 
innehaver ikke har benyttet seg av i design 3. Designen består av alminnelig kjente 
funksjonelle elementer som er festet sammen på en allerede kjent måte. Følgelig finner vi at 
det ikke foreligger tydelig forskjell mellom design 3 og tidligere kjent design, og da særlig
representert ved motholdet D8. Forskjellen som følger av at design 3 er festet på en 
presenning mens motholdene ikke er festet på noe, er ikke nok til at det foreligger tydelig 
forskjell mellom innehavers design og motholdene. Som følge av dette må design 3 oppheves
fordi den mangler individuell karakter.

Når det gjelder anførslene om mosaikkmothold fra innehavers fullmektig vil vi bemerke at 
mosaikkmothold omfatter tilfeller hvor man anfører ulike elementer fra ulike mothold for å 
argumentere for at et annet design ikke oppfyller nyhetskravet. I denne saken er det imidlertid 
snakk om utbredelsen av en samlingsring med tre bånd, hvilke alle motholdene D7 – D11 har 
til felles. I alle tilfeller får ikke denne anførselen noen betydning her da vi i hovedsak har lagt 
vekt på ett mothold, D8.

Siden vi har funnet at design 3 mangler individuell karakter, finner vi det av 
prosessøkonomiske årsaker ikke nødvendig å ta stilling til om registreringen er i strid med 
designloven § 8.

Konklusjon design 3:

På bakgrunn av det ovenstående finner vi at design 3 mangler individuell karakter, jf. 
designloven § 3 tredje ledd. 

Kravet om administrativ overprøving tas til følge for design 3 i registrering nr. 82948. Denne 
delen av registreringen oppheves.

Design 2:

Vilkåret om nyhet i designloven § 3 annet ledd og individuell karakter i designloven § 3 tredje 
ledd:

Kravstiller argumenterer med at selv om ingen av motholdene er identisk med design 2, er 
nyhetskravet likevel ikke oppfylt da de karakteriserende trekkene bare skiller seg fra 
hverandre på uvesentlige punkter. Videre mener kravstiller at design 2 må anses å mangle 
individuell karakter.

Innehavers fullmektig argumenterer med at motholdene gjelder helt andre produktområder, 
og at anførselen fremstår som et forsøk på såkalt mosaikkmothold.

I forhold til denne designen har vi imidlertid færre holdepunkter for å kunne si at den ikke 
oppfyller kravene til nyhet eller individuell karakter. De anførte motholdene, og da særlig D12 
og D13 er verken identiske eller lignende design. 

Som på design 3, består motholdet D12 av tre bånd eller stropper som festes sammen, mens 
design 2 har fem slike bånd. Motholdet D13 består av fire bånd festet på en metallring. 
Følgelig finner vi det ikke godtgjort at det forelå et identisk design forut for stikkdagen eller at 
den informerte brukeren vil oppfatte at designen mangler individuell karakter.

Design som bare er bestemt av teknisk funksjon, jf. designloven § 8 første ledd nr. 1
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Når det gjelder teknisk funksjon, har kravstiller argumentert inngående for at de tre loddrette 
båndene har funksjonelle oppgaver. Om de to øvrige båndene argumenterer kravstiller kun 
med at han ikke kan se at disse to gjenværende båndene er tilstrekkelige til at design 2 kan 
beskyttes etter designloven.

Vi finner at dette ikke er tilstrekkelig for å kunne fastslå at design 2 bare er bestemt av teknisk 
funksjon. Det fremstår uklart for oss om de to øvrige båndene er et formgivningsvalg eller 
teknisk bestemt, og de to båndene påvirker utseendet av design 2 i en tilstrekkelig grad til at 
designen ikke kan sies å utelukkende være teknisk bestemt. For eksempel skiller design 2 seg 
en del fra design 3. Kravstiller har ikke sannsynliggjort at de to båndene kun er funksjonelt 
bestemt, og verken avbildningen av designen eller de inngitte motholdene gir noe svar på 
dette spørsmålet. Vi finner det dermed ikke sannsynliggjort at design 2 utelukkende er 
bestemt av teknisk funksjon. Følgelig kan denne designen opprettholdes.

Konklusjon design 2:

På bakgrunn av det ovenstående finner vi at kravstiller ikke har godtgjort at design 2 er 
registrert i strid med kravet om nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Vi finner 
heller ikke at design 2 er registrert i strid med designloven § 8 om teknisk funksjon.

Kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge for design 2 i registrering nr. 82948. 
Registreringen opprettholdes.

Samlet beslutning:

Registreringen oppheves for design nr. 1 og 3
jf. designloven § 25 første ledd.

Registreringen opprettholdes for design nr. 2
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen     Thomas Hvammen Nicholson
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