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AVGJØRELSE

Patentstyrets avgjørelse av 2013.07.24 – krav om administrativ 
overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE1

Bergans Fritid AS, Hokksund, leverte 10. februar 2005 inn søknad om registrering av 
følgende design:

Design 1: Herrejakke, klasse 02-02

Fig. 1.1 Fig. 1.2 Fig. 1.3

Design 2: Herrejakke, klasse 02-02

Fig. 2.1 Fig. 2.2 Fig. 2.3

Design 3: Damejakke, klasse 02-02

Fig. 3.1 Fig. 3.2 Fig. 3.3

                                          
1 Den som vedtaket har gått imot, kan påklage vedtaket til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagen må 
innleveres skriftlig til Patentstyret og klagegebyret er på 4000 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 2012/10020
Registreringsnr.: 079061
Søknadsnr.: 20050076
Design: Jakker
Innehaver: Bergans Fritid AS
Fullmektig: Zacco Norway AS
Kravstiller: Norrøna Sport AS
Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS
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Design 4: Damejakke, klasse 02-02

Fig. 4.1 Fig. 4.2 Fig. 4.3

Design 5: Jakke, klasse 02-02

Fig. 5.1

Design 6: Jakke, klasse 02-02

Fig. 6.1

Designene ble registrert 17. november 2005 med registreringsnummer 079061, og ble 
kunngjort i Norsk designtidende 19. desember 2005.

Zacco Norway AS, Oslo, er innehavers fullmektig.

Designene er registrert i klasse 02-02 av Locarno-klassifiseringen, for ”Herrejakke”, 
”Damejakke” og ”Jakke”.

Norrøna Sport AS, Hvalstad, leverte 23. august 2012 inn et krav om administrativ overprøving 
av ovennevnte registrering med Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo, som 
fullmektig.  

Kravet er begrunnet med at designene i registrering nr. 079061 ikke oppfyller kravet til nyhet 
og individuell karakter, jf. designloven § 3. 

Vilkårene i designloven § 26 og § 27 er oppfylt, og kravet om administrativ overprøving tas 
opp til behandling.

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

Patentstyrets vurderinger:

Spørsmålet om en design er ny og har individuell karakter, jf. designloven § 3

Patentstyret kan oppheve en designregistrering etter designloven § 25 første ledd første 
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.
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Både når man skal vurdere designerens frihet og når man skal fastslå hvem som er den 
informerte brukeren, må man ta stilling til hvilket produkt designen gjelder. Det fremgår klart 
av bildene i designregistrering nr. 079061 og av produktangivelsen i registreringen at 
designene gjelder herrejakker, damejakker og jakker.

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 som var allment tilgjengelig på søknadstidspunktet.  

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-281/10 P, PepsiCo. I 
premiss 53 uttaler domstolen at 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. Den informerte brukeren vil, når det er mulig, 
foreta en direkte sammenligning mellom designene. 

Den informerte brukeren i denne saken er en person som kjøper jakker, og da særlig jakker til 
ski- og friluftsliv slik som for eksempel skalljakker. Den informerte bruker har dermed 
kjennskap til hvilke slike jakker som finnes på markedet, og er en som er oppmerksom nok til 
å registrere tydelige forskjeller, men som ikke nødvendigvis er en spesialist på området. Det 
vil være mulig, praktisk og vanlig for den informerte brukeren å sammenligne jakker side om 
side.

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. Det fremgår av betraktning nr. 13 i fortalen til designdirektivet 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 designeren 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 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 designerens 
frihet ut fra de egenskaper 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. 

Ved vurderingen av designerens frihet i denne saken må vi ta stilling til designerens frihet for 
jakker. En jakke skal sitte komfortabelt på kroppen, den skal kunne beskytte mot elementene 
(vær og vind), og den vil ofte også ha en estetisk funksjon ved at den skal se bra ut på
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bæreren. Når det gjelder jakker til ski- og friluftsliv, er det veldig viktig at disse er tette 
samtidig som de kan puste, og at de ikke er til hinder for brukerens bevegelsesfrihet. 

Den ytre formen på en jakke er dermed gitt, den må ha to armer, en åpning for halsen og en 
åpning nedentil for kroppen. Den må ha en lukkemekanisme, enten i form av glidelås, knapper 
eller borrelås. Denne lukkemekanismen vil normalt være plassert midt på kroppen, ettersom 
dette gjør det enklest for brukeren å lukke og åpne jakken. Det vil som regel være nødvendig 
å ha lommer, som brukeren av jakken kan oppbevare ting i. Lommene bør helst være lett 
tilgjengelige, noe som medfører at de som oftest plasseres på selve kroppen, enten ved magen 
eller i brystregionen, eventuelt også på armene.

Det er mest hensiktsmessig at jakker til ski- og friluftsliv er heldekkende og med høy hals slik 
at de beskytter hele overkroppen mot vær og vind. Lukkemekanismen vil som regel være i 
form av en glidelås, som gir mer effektiv beskyttelse mot vær og vind enn knapper og 
borrelås. Det vil kunne være nødvendig å ha en hette til beskyttelse av hode og hals og for at 
jakken som helhet skal bli mest mulig tett. For at jakken skal bli mest mulig tett og behagelig 
vil det også kunne være nødvendig med borrelås eller lignende på ermene for å kunne 
regulere omkretsen av disse, samt snøringer nederst på jakken, i midjen og i halsen/hetten. I 
tillegg har mange slike jakker lufte/ventilåpninger for at den skal den puste bedre.

Det følger av dette at jakker, og da særlig jakker til ski- og friluftsliv, må ha en del elementer 
for å oppfylle sin funksjon, noe som igjen begrenser designerens frihet og 
variasjonsmuligheter. Dette gjelder særlig med tanke på jakkens grunnform. Når det gjelder 
bruk av snøringer, luftåpninger, hette og lommer, har designeren større frihet både med tanke 
på om slike elementer skal brukes på jakken og med tanke på hvordan de skal utformes. 
Utover dette er designerens frihet relativ stor, særlig med tanke på bruk av farger, 
dekorelementer og bruk av kjennetegn.

Vurderingen av individuell karakter:

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

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

En annen design” i designlovens § 3 må i henhold til Lassen/Stenvik, side 44, forstås som ”(…) 
helhetsinntrykket av én allment tilgjengelig design (…)” for å være registreringshindrende. 
”Det er ikke plass for ”mosaikkmothold”, slik at man sammenligner med det samlede 
helhetsinntrykket ved å kombinere to eller flere allment tilgjengelige formgivninger”.  

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, og lignende før stikkdagen til den aktuelle designregistreringen. Stikkdagen for 
designregistreringen er 10. februar 2005.
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Som mothold har kravstiller innlevert følgende dokumentasjon:

 Brosjyre fra Whiteout fra 2004. Whiteout er en av kravstillers sub-brands. Kravstiller 
har særlig trukket frem bildene av produktene Anastasia og Norskva på side 31, begge 
med asymmetrisk glidelås. Brosjyren er datert 2004, og på den siste siden er det en 
oversikt over butikker blant annet i Norge som fører Whiteout-produkter (vedlegg 2).

 Bilde av en Whiteout-jakke med asymmetrisk glidelås, angivelig fra 2003. Bildet er ikke 
datert (vedlegg 3).

 Utskrifter fra nettsiden www.trailspace.com med bilder av en Arc’teryx Sidewinder SV 
Jacket og en Arc’teryx Alpha SV Jacket. I kommentarfeltene til begge utskriftene finnes 
det innlegg fra 2002 og 2004 (vedlegg 4 og 11).

 Kopi av Bergans produktkatalog vår/sommer 2012 med bilde av jakker som har 
asymmetrisk glidelås (vedlegg 5).

 Utskrift fra kravstillers hjemmeside www.norrona.com fra 2012 med bilde av en jakke 
med asymmetrisk glidelås (vedlegg 6).

 Utskrift fra nettsidene www.isaora.com, www.vaude.com, www.thenorthface.com, 
www.ljohansen.no med bilder av skalljakker med asymmetrisk glidelås. Utskriftene er 
ikke daterte (vedlegg 7, 8, 9 og 10).

For at den innsendte dokumentasjonen skal kunne anvendes som mothold i denne saken, må 
kravstiller ha sannsynliggjort at designene i vedleggene har blitt allment tilgjengeliggjort for 
fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EØS forut for innleveringen av den omstridte 
designregistreringen 10. februar 2005.

Vedleggene 3, 7, 8, 9 og 10 er ikke daterte. Vi vet således ikke om designene gjengitt på disse 
nettsidene var forut for den aktuelle designregistreringen, og vi kan dermed ikke legge vekt på 
disse som mothold. Tilsvarende gjelder vedlegg 5 og 6, som er fra 2012, altså flere år etter at 
den omstridte designregistreringen ble innlevert. 

Vedlegg 2 er en produktkatalog fra 2004, og er således datert før den aktuelle stikkdagen tidlig 
i 2005. Ettersom den blant annet viser til hvilke butikker i Norge og i andre land som fører 
Whiteout-produkter, finner vi det sannsynlig at designene i katalogen har blitt allment 
tilgjengeliggjort, jf. designloven § 6.

Det fremgår av kommentarfeltene som sannsynlig at modellene i vedlegg 4 og 11, utskriftene 
fra www.trailspace.com, har blitt gjort tilgjengelige forut for innleveringen av den omstridte 
designregistreringen. De eldste kommentarfeltene er datert 2002 og 2004, som er fourt for 
stikkdagen tidlig i 2005. Utskriftene synes først og fremst å være rettet mot en 
omsetningskrets i Nord-Amerika. Spørsmålet blir dermed om fagkretsene innenfor den aktuelle 
sektoren i EØS gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet med rimelighet kunne ha fått 
kjennskap til designen gjennom offentliggjøring ved registrering, utstilling, utnyttelse 
kommersielt eller på annen måte, jf. designloven § 5 annet ledd nr. 1. I kommentarutgaven til 
designloven uttaler Halvor Manshaus om § 5 at ”Dersom designen kun har vært tilgjengelig i 
fjerntliggende områder, f.eks. andre verdensdeler, vil nyhetskravet likevel kunne være oppfylt 
etter bestemmelsen. En konkret vurdering av fagkretsene i EØS sin mulighet til å gjøre seg 
kjent med designen vil være avgjørende. Hvor og hvorledes designen har vært vist eller 
utnyttet, samt varens art, vil være av betydning”. Tilsvarende synspunkter finner man i 
Lassen/Stenviks bok ”Designrett”, side 40.

For det første består vedleggene av nettsider på engelsk, og det er dermed klart at fagkretsen 
innenfor den aktuelle sektoren strengt tatt kunne ha fått kjennskap til designene på nettsiden. 
Det fremstår også som sannsynlig at fagkretsen innenfor EØS-området som del av sin 
næringsvirksomhet med rimelighet kunne ha fått kjennskap til denne informasjonen. Det 
kreves en del fagekspertise å designe, produsere og selge de aktuelle sports- og fritidsjakkene. 
Produktene skal både være funksjonelle og kule, de krever ofte nøye valg av bruk av 
materialer, og det fremstår som sannsynlig at det er viktig for designere og produsenter å ha 
en viss oversikt over hva som eksisterer av andre produkter i andre deler av verden. 

http://www.trailspace.com/
http://www.ljohansen.no/
http://www.thenorthface.com/
http://www.vaude.com/
http://www.isaora.com/
http://www.norrona.com/
http://www.trailspace.com/
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Tilsvarende fremstår det som sannsynlig at forhandlere, for å ha det beste utvalget, må være 
oppdaterte på hva som eksisterer på markedet og at de må ha en god del fagekspertise om de 
produktene de selger. Videre er ikke slike produkter kun funksjonelle, det gjelder også å lage 
og selge produkter som er estetiske og moteriktige, og det vil i den anledning være naturlig å 
se hen til trender i andre land og verdensdeler, herunder til Nord-Amerika.  Følgelig finner vi at 
utskriftene fra www.trailspace.com i vedlegg 4 og 11 må anses å ha blitt allment 
tilgjengeliggjort for den aktuelle sektoren i EØS forut for stikkdagen.

På bakgrunn av dette finner vi at motholdene i vedlegg 2, 4 og 11 var allment tilgjengeliggjort 
forut for stikkdagen, jf. designloven § 5, og vi kan dermed legge disse til grunn som mothold 
mot den aktuelle designregistreringen.

Kravstillers fullmektig har særlig fremhevet de følgende bildene i vedlegg 2, 4 og 11:

Vedlegg 2:

Vedlegg 4:

http://www.trailspace.com/
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Vedlegg 11:

Selv om kravstiller ikke har dokumentert at de potensielle motholdene i de øvrige vedleggene 
var allment tilgjengeliggjort forut for stikkdagen, vil vi likevel kunne legge vekt på 
informasjonen i disse vedleggene i den grad de for eksempel er med på å vise at bruken av 
asymmetriske glidelåser eller andre elementer i den bestridte designregistreringen er bestemt 
av funksjonelle hensyn.

Design 5 og 6:

Fig. 5.1 Fig. 6.1

Kravstillers fullmektig anfører at design 5 og 6 ikke oppfyller kravet til nyhet og individuell 
karakter. I fullmektigens tilsvar sier innehaver seg enige i dette. 

Siden partene er enige om at disse to designene ikke er i tråd med designloven § 3, oppheves 
disse to designene.

Design 3 og 4

Kravstillers fullmektig har særlig anført at disse designene ikke skiller seg fra vesentlig fra 
kravstillers mothold i vedlegg 4, Arc’teryx Sidewinder.

Fig. 3.2 og 4.2 er identiske, mens fig. 3.1 og 4.1 og 3.3 og 4.3 kun skiller seg fra hverandre 
når det gjelder retningen på glidelåsen og plasseringen av brystlommen, som er speilvendte. 
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Design 4 er den som har mest til felles med motholdet ettersom glidelåsen skråner i samme 
retning og brystlommen på begge er plassert på venstre bryst. For enkelthets skyld vil vi 
derfor kun gjennomgå vurderingen av individuell karakter med design 4, men denne får også 
full anvendelse på design 3.

Vedlegg 4, Arc’teryx Sidewinder: Design 4:

Fig. 4.1:

Fig. 4.2:

Fig. 4.3:

Både motholdet og fig. 4.1 viser fremsiden av en ski- eller friluftslivsjakke. Motholdet er en 
herrejakke, design 4 er klassifisert som en damejakke, uten at dette får nevneverdig 
betydning.

I tillegg viser fig. 4.2 og fig. 4.3 jakken fra baksiden og fra oversiden. Tilsvarende bilder av 
motholdet har ikke blitt innlevert, men vi kan av bildet likevel få et visst inntrykk av hvordan 
armene og brystet på motholdet vil se ut fra oversiden.

Både motholdet og design 4 er enkle design, i den forstand at de er forholdsvis rene i 
utformingen, med få elementer. Likheten i motholdet og design 4 ligger i at begge er 
hettejakker med en asymmetrisk glidelås, en vertikal brystlomme og en lomme på venstre 
arm. 

Rent umiddelbart fremstår jakkene som veldig like. Dette skyldes særlig den skråstilte 
glidelåsen og den vertikale brystlommen. Den skråstilte glidelåsen er et funksjonelt element. 
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En slik glidelås går ikke rett opp under haken, og man unngår dermed glidelåsens gnisning 
mot hakepartiet. Videre fremgår det både av vedlegg 4 og av vedlegg 2, katalogen fra 
Whiteout, som riktignok gjelder en fleecejakke, at skråstilte glidelåser ikke i seg selv var noe 
nytt da innehaver innleverte søknaden sin.

Det foreligger noen mindre detaljforskjeller i utformingen av glidelåsen og brystlommen. Mens 
den asymmetriske glidelåsen i design 4 synes å skråne hele veien fra midten, nederst på 
jakken til den slutter på høyre side av halsen, er glidelåsen i motholdet plassert midt på jakken 
frem til brysthøyde, hvorpå den skråner ut til den ender på høyre side av halsen. Når det 
gjelder den vertikale lommen på brystet, fremstår lommen i motholdet som en del større enn i 
design 4, men uten at dette påvirker helhetsinntrykket i nevneverdig grad.

I tillegg til disse to elementene vil vi også påpeke at begge jakkene har en liten lomme på 
venstre arm, og at festet på hetten synes å være veldig lik.

Utover dette foreligger det noen detaljforskjeller mellom jakkene. Formen på jakkene fremstår 
som litt forskjellige. Mens motholdet fremstår som en veldig slank jakke, fremstår design 4 
som noe mer posete. På designregistreringen kan vi se flere linjer/sømmer, jakken har 
skulderforsterkninger og en liten firkant på venstre skulder, og innehaver har plassert 
kjennetegnene sine tre steder på jakken. Disse er veldig små og påvirker utseendet i liten 
grad. Halsen i design 4 fremstår som noe kortere enn i motholdet, og i avslutningen av design 
4 synes baksiden å være lengre enn fremsiden, noe som ikke synes å være tilfellet i 
motholdet. Videre kan vi se åpninger for luft på baksiden av design 4, mens vi ikke vet 
hvordan baksiden på motholdet ser ut. Når det gjelder motholdet, virker det som om det er 
skrevet noe i tekst under lommen på venstre arm i motholdet, og jakken synes også å ha et 
rektangulært element på høyre arm.

Disse forskjellene medfører at jakkene ikke kan anses å være identiske. Imidlertid 
karakteriseres motholdet og design 4 av at de er jakker med hette til bruk i ski- og friluftsliv 
som begge har en asymmetrisk glidelås og en vertikal brystlomme. Den informerte bruker vil 
dermed oppfatte jakkene som helhet som veldig like. Vi finner derfor at design 3 og 4 mangler 
individuell karakter når den sammenlignes med motholdet i vedlegg 4. 

Design 1 og 2:

Design 1 og 2 gjelder en herrejakke, og de er identiske med unntak av retningen på den 
asymmetriske glidelåsen. I design 1 går denne til høyre, i design 2 til venstre. For enkelthets 
skyld vil vi kun gjennomgå vurderingen av individuell karakter med design 2, men denne får 
også full anvendelse på design 1.

Kravstiller har særlig trukket frem vedlegg 11 som mothold mot design 1 og 2.
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Vedlegg 11, Arc’teryx Alpha: Design 2:

Fig. 2.1:

Fig. 2.2:

Fig. 2.3:

Likhetene mellom motholdet og design 2 er begrensede. Begge har to brystlommer, men disse 
er plassert litt forskjellig på jakkene. Lommene er plassert lavere på motholdet enn i design 2, 
i tillegg til at lommene i motholdet skråner innover, mens lommene i design 2 går rett ned. 
Videre har design 2 en skråstilt glidelås, mens glidelåsen i motholdet er rett. 

Utover dette kan det virke som om hetten i motholdet er festet på samme måte som i design 
2, men halsen i motholdet fremstår som høyere enn i design 2. Når det gjelder avslutningen, 
rekker baksiden av jakken i design 2 lengre ned enn forsiden. Dette synes muligens også å 
være tilfellet med motholdet, om enn ikke like markant. Det virker som om design 2 har to 
sidelommer nederst på magen, mens det ikke finnes noen slike lommer i motholdet. Logoen til 
produsenten av motholdet er plassert på brystet av motholdet, mens kjennetegnene i design 2 
er plassert ved kragebenet, hofta og på skuldra i design 2. Videre har design 2 synlige 
linjer/sømmer, jakken har skulderforsterkninger, og en lomme og et firkantet mønster på 
venstre arm. 

På bakgrunn av dette finner vi at det foreligger ganske store forskjeller mellom motholdet og 
design 1 og 2. Vi legger særlig vekt på at likhetstrekket, som i hovedsak består av 
brystlommene, er litt forskjellige i plassering, retning og størrelse, og at mens design 2 har en 
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asymmetrisk glidelås, er glidelåsen i motholdet rett. Vi finner det dermed ganske klart at 
vedlegg 11 og design 1 og 2 gir forskjellige helhetsinntrykk og at motholdet i vedlegg 11 ikke 
kan brukes som grunnlag for å konkludere med at design 1 og 2 mangler individuell karakter.

Vedlegg 4, Arc’teryx Alpha: Design 2:

Fig. 2.1:

Fig. 2.2:

Fig. 2.3:

Sammenlignet med motholdet i vedlegg 4, består likhetene først og fremst i jakkens form, i 
den asymmetriske glidelåsen, festingen av hetten og lommen på venstre arm.

Mens motholdet kun har én brystlomme, har design 2 to brystlommer. I motsetning til hva 
kravstillers fullmektig anfører, er dette et vesentlig moment da det påvirker jakkenes utseende 
i ganske stor grad. Videre er brystlommene i design 2 plassert høyere oppe enn i motholdet, 
og sistnevnte har i tillegg lommer på siden av magen. 

I tillegg til dette finner vi at sømmene, kjennetegnsbruken, skulderforsterkningene og 
utformingen av halsen og avslutningen av baksiden av jakken også bidrar til at det etter en 
helhetsvurdering foreligger tydelige forskjeller mellom motholdet og design 1 og 2. 
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De gjenstående motholdene i vedlegg 2:

Designene i vedlegg 2 skiller seg tydelig fra design 1 og 2. Den eneste likheten av betydning er 
den asymmetriske glidelåsen, ut over dette er de forskjellige. Blant annet har ikke motholdene 
i vedlegg 2 brystlommer, de har ikke sømmer og kjennetegnsbruken er også forskjellig. 
Følgelig finner vi ikke at dette motholdet viser at design 1 og 2 mangler individuell karakter.

Når det gjelder kravet til nyhet finner vi at siden vi har kommet til at design 1 og 2 har 
individuell karakter, er det klart at motholdene i vedlegg 2, 4 og 11 ikke kan anses å være 
identisk design. På bakgrunn av de anførte motholdene får dermed ikke kravstiller medhold i 
at design 1 og 2 ikke oppfyller kravet til nyhet.

Konklusjon: 

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at

 design 1 og 2 skiller seg tilstrekkelig fra kravstillers mothold, og at de, sammenlignet 
med disse motholdene, oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter, jf. 
designloven § 3 

 design 3 og 4 ikke oppfyller kravet til individuell karakter, jf. designloven § 3
 design 5 og 6 ikke oppfyller kravene i designloven § 3

Kravet om administrativ overprøving er dermed tatt til følge for design 3, 4, 5 og 6, men ikke 
for design 1 og 2.
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Samlet beslutning:

Registreringen oppheves for design 3, 4, 5 og 6
jf. designloven § 25 første ledd.

Registreringen opprettholdes for design 1 og 2
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen     Thomas Hvammen Nicholson
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