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AVGJØRELSE

Patentstyrets avgjørelse av 2013.06.06 – krav om administrativ 
overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE1

Granberg AS, Bjoa, leverte 21. desember 2011 inn søknad om registrering av følgende design, 
med Acapo AS, Oslo, som fullmektig:

Design 1.1 Design 2.1 Design 3.1

Designene ble registrert 26. juni 2012 med registreringsnummer 83550, og ble kunngjort i 
Norsk designtidende 23. juli 2012.

Designene er registrert i klasse 02-06 av Locarno-klassifiseringen, for ”Del av arbeidshanske”.

KS Arnar Hansson, Kristiansand S, leverte 19. september 2012 inn et krav om administrativ 
overprøving av ovennevnte registrering med Advokatfirma Wigemyr & Co DA, Kristiansand S, 
som fullmektig.  

                                          
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 2012/10032
Registreringsnr.: 083550
Søknadsnr.: 20111038
Design: 1-3. Del av arbeidshanske
Innehaver: Granberg AS
Fullmektig: Acapo AS
Kravstiller: KS Arnar Hansson
Fullmektig Advokatfirma Wigemyr & Co DA
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Kravet er begrunnet med at designene i designregistrering nr. 83500 ikke oppfyller vilkårene 
til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Videre anfører kravstiller at fargen i 
designene kun er bestemt av teknisk funksjon, jf. designloven § 8. Kravstiller anfører også at 
innehaver ikke har fremlagt dokumentasjon som viser at designregistreringen er designet av 
innehaver, jf. designloven § 1. På bakgrunn av dette hevder kravstiller at designene er 
ugyldige og at den må oppheves, jf. designloven § 25. 

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 designen 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.

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. I henhold til 
Lassen/Stenviks bok ”Designrett: En innføring” side 56 ”(…) fremgår det ikke klart av loven 
eller forarbeidene hvorledes dette skal skje, men det er grunn til å anta at man må kunne søke 
støtte både i søknadens produktangivelse og i bildene (evt. modellen) som viser designen”. Vi 
må med andre ord søke støtte både i registreringens produktangivelse, ”Del av 
arbeidshanske”, avbildningen av designene samt bildematerialet som har blitt innlevert i 
saken.

Søker har innlevert følgende avbildninger i forbindelse med søknadsbehandlingen:

1. Del av 
arbeidshanske

2. Del av 
arbeidshanske

3. Del av 
arbeidshanske
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Videre uttaler innehaver i sitt brev av 16. mars 2012 at de kun ønsker beskyttelse for de 
fluoriserende båndene som er plassert på hanskene. Beskyttelsen omfatter altså ikke 
utformingen av hanskene, eller de øvrige elementene på hanskene, kun de fluoriserende 
båndene. Når bildene blåses opp, ser man også at dette er angitt ved hjelp av stiplede linjer.

Spørsmålet i saken blir dermed om de fluoriserende båndene på de tre designene i 
samregistreringen oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter.

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 arbeidshansker som dermed 
har kjennskap til hvilke arbeidshansker som finnes på markedet. Det er en som er 
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oppmerksom nok til å registrere tydelige forskjeller, men som ikke nødvendigvis er en 
spesialist på området. På grunn av arbeidshanskers art, vil det være mulig, praktisk og vanlig 
for den informerte brukeren å sammenligne designene 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 
arbeidshansker, og mer presist utformingen av fluoriserende bånd på arbeidshansker. Siden 
båndene skal plasseres på en hanske, begrenses designerens frihet av hanskens form. Ut over 
dette, og selv om slike fluoriserende bånd nok kan ha en viss teknisk funksjon ved at bruken 
av refleks og signalfarger gjør at brukeren blir mer synlig i mørket, må designerens frihet ved 
utformingen av slike fluoriserende bånd anses å være ganske stor. 

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 21. desember 2011.

Kravstiller har innlevert blant annet følgende dokumentasjon for å vise at designregistreringen 
ikke oppfyller designlovens krav:

 Utdrag av innehavers katalog for 2006-2007, 2007, 2010-2011.

 Utdrag av en katalog for Ejendal AS for 2007. I følge kravstiller er Ejendal AS en av 
Skandinavias største hanskeleverandører.

Vi finner det overveiende sannsynlig at innehavers katalog 2010/2011 ble allment 
tilgjengeliggjort før desember 2010. Under overskriften ”Statusikon/symboler” under 
katalogens innholdsfortegnelse har innehaver blant annet skrevet ”Alle produkter som er nye i 
år er merket. De som blir tilgjengelige etter at katalogen går i trykken, merkes med hvilken 
måned de ventes på lager”. Symbolene det så vises til indikerer enten at produktene er nye 
eller at de er nye fra desember 2010. Videre inneholder katalogen blant annet en rekke 
vinterhansker, og er en katalog for vintersesongen 2010/2011. For at den skal ha fått virkning 
for 2010, må den ha blitt tilgjengeliggjort senest høsten 2010. Videre henvises det i katalogen 
til at innehavers produktmerking ”Det røde hjertet” innføres fra 2010. Dette tilsier at denne 
katalogen ble allment tilgjengeliggjort før desember 2010.

Innehavers øvrige kataloger er eldre enn denne. Selv om det ikke foreligger konkret 
dokumentasjon om hvordan innehavers kataloger har blitt distribuert og dermed allment 
tilgjengliggjort, fremstår det som sannsynlig at de har blitt allment tilgjengeliggjort i Norge.
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Blant annet har kravstiller kommet i besittelse av katalogene. For øvrig har ikke innehaver 
bestridt at katalogene har blitt allment tilgjengeliggjort. Vi finner det derfor sannsynliggjort at 
innehavers kataloger har blitt allment tilgjengeliggjort i Norge, jf. designloven § 5 første ledd, 
senest høsten 2010. Likeså finner vi at katalogene avbryter nyhetsfristen, jf. designloven § 6 
ettersom de har blitt allment tilgjengeliggjort mer enn ett år før stikkdagen i slutten av 
desember 2011. 

Katalogen fra Ejendal AS er på tysk. Vi finner det sannsynlig at denne har blitt allment 
tilgjengeliggjort, blant annet ettersom kravstiller har et eksemplar av den. Videre, siden 
katalogen er på tysk, anser vi det som sannsynlig at den har blitt allment tilgjengeliggjort for 
fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EØS, jf. designloven § 5 annet ledd nr. 1.

Ved vurderingen av om designene i designregistreringen oppfyller kravet til nyhet og 
individuell karakter, vil vi dermed ta hensyn til alle bildene i katalogene.

Ifølge innehavers fullmektig, har innehaver opplyst om at design 2.1 ble gjort allment 
tilgjengelig gjennom salg og markedsføring mindre enn ett år før stikkdagen, uten å ha 
dokumentert dette nærmere. Det avgjørende blir, slik vi ser det, om design 2.1 oppfyller 
kravet til nyhet og individuell karakter på bakgrunn av den innleverte dokumentasjonen, 
herunder innehavers katalog 2010-2011.

Design 3.1

Hanskemodell 107.8112 fra innehavers 
katalog 2010-2011 

Design 3.1

I henhold til nyhetskravet i designloven § 3, oppfyller en registrert design 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.

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. 

Det som skal sammenlignes er kantebåndet på mansjetten og refleksbåndet som går fra 
vristen, langs tommelen og opp til pekefingeren. 

Begge hanskene har en identisk utforming av båndene og plasseringen er også den samme. 
Når det gjelder fargebruken, fremgår det av katalogen om det aktuelle motholdet at ”(…) både 
lycra-stoffet mellom fingrene, i de forsterkede sømmene og i logoet” er i en irrgrønn farge. 
Tilsvarende er båndene i design 3.1 i en irrgrønn farge. Skulle det være noen forskjeller i i de 
irrgrønne fargene, må disse anses å være ubetydelige. Fargebruken fremstår dermed som 
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identisk. På bakgrunn av dette finner vi at design 3.1 er identisk med fargebåndene på 
hanskemodell 107.8112, med den følge at nyhetskravet ikke er oppfylt, jf. designloven § 3.  

Siden 3.1 ikke oppfyller kravet til nyhet, finner vi også at det ikke skiller seg tilstrekkelig fra 
helhetsinntrykket til en annen design, og at den dermed ikke oppfyller kravet til individuell 
karakter, jf. designloven § 3.
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Design 1.1

Hanskemodell 107.7114 fra innehavers 
katalog 2010-2011 

Design 1.1

Det som skal sammenlignes er kantebåndet på mansjetten og refleksbåndet som går opp til 
pekefingeren.

Forskjellen mellom design 1.1 og motholdet er større enn det som allerede har blitt vurdert, og 
mothold 107.7114 fratar ikke design 1.1. nyhet. Spørsmålet blir dermed om design 1.1 har 
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 forhold til om 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.

Hva gjelder fargene, viser vi til det vi allerede har sagt ovenfor.

Når det gjelder refleksbåndet som går fra vristen og opp til pekefingeren, er det noen mindre 
forskjeller i begynnelsen av båndet. I motholdet begynner båndet ved vristen, det tilsvarende 
båndet i design 1.1. begynner litt lengre opp på hånden. Begge svinger imidlertid innover på 
hansken før den svinger ut igjen til det samme punktet på pekefingeren. På tross av noen 
mindre forskjeller fremstår dermed disse refleksbåndene som svært like.

Begge hanskene har et refleksbånd langs mansjetten som, med ett unntak, er identiske, både 
med tanke på plassering, utforming og farge. Denne ene forskjellen består av teksten ”EX by 
GRANBERG®” i design 1.1. plassert gjentatte ganger rundt mansjetten i en vanlig sort 
skrifttype. Skrifttypen er liten og tynn, og fremstår som et sekundært ornamenteringselement 
som ikke er egnet til å endre helhetsinntrykket til design 1.1 sammenlignet med motholdet.

Følgelig finner vi at helhetsinntrykket i båndene i motholdet og i design 1.1 er veldig like. 
Formen er nesten den samme, og begge har den samme irrgrønne fargen. Selv om det 
foreligger noen forskjeller, finner vi at helhetsinntrykket er den samme og at den informerte 
brukeren av arbeidshansker ikke vil se forskjell mellom de to. Design 1.1 oppfyller dermed ikke 
kravet til individuell karakter, jf. designloven § 3.
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Design 2.1

Hanskemodell 120.1135 fra innehavers 
katalog 2010-2011

Design 2.1

Det som skal sammenlignes er båndet rundt borrelåsen på enden av hansken samt båndet fra 
vristen og opp til pekefingeren. De øvrige elementene i hanskene faller utenfor vurderingen.

For det første fremstår fargebruken, som tidligere nevnt, som den samme. Hovedforskjellen 
mellom designene ligger i utformingen av låsen og derav utformingen av båndet rundt låsen. I 
motholdet er omkretsen til låsen ganske stor, nærmest rektangulær, og man fester låsen på 
på yttersiden av vristen. I design 2.1 er låsen smalere, og mer avrundet i enden. Låsen festes 
på den indre siden av vristen, og ikke fullt så langt ut på kanten av hansken som i motholdet. 
Formen på båndet er tilsvarende annerledes.

Når det gjelder det vertikale båndet fra låsen til pekefingeren, er forskjellene mindre. Begge 
båndene har en tilnærmet identisk plassering og avrunding på pekefingeren, her er 
forskjellene nærmest ubetydelige. Båndet i motholdet har en liten innsnevring på hånden 
nedenfor tommelen, mens båndet i design 2.1 er helt rett. 

Vi finner, vel og merke under noe tvil, at motholdet og design 2.1 gir et tilstrekkelig ulikt 
helhetsinntrykk. Båndet rundt låsen har forskjellig omkrets og form og mens låsen i motholdet 
går fra den indre delen av vristen til den ytre, går låsen i design 2.1 i motsatt retning, noe som 
også påvirker formgivningen av båndet rundt låsen. I tillegg er det vertikale båndet i design 
2.1 helt rett, mens det i motholdet har en liten innsnevring. På bakgrunn av dette finner vi at 
design 2.1 har individuell karakter og oppfyller kravet til nyhet.

Vi har også vurdert design 2.1 i forhold til de øvrige potensielle motholdene i katalogene, og vi 
har funnet at båndet rundt låsen gjenfinnes i innehavers katalog fra 2007, art. nr. 107.8112:
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Båndet rundt låsen eksisterer også i tilsvarende varianter i Ejendals katalog fra 2007, 
eksempelvis slik som i modellen Tegera 9122: 

Dette innebærer at verken utformingen av båndet rundt låsen, som gjenfinnes i disse to 
motholdene, og det vertikale båndet, som ikke er veldig forskjell fra båndet i motholdet 
120.1135, hver for seg er nye. Imidlertid finner vi ikke noen eksempler hvor disse to 
elementene har blitt kombinert sammen, og vi kan dermed ikke legge vekt på at disse to 
elementene hver for seg har blitt benyttet forut for stikkdagen. I henhold til Lassen/Stenvik, 
side 44, må ”annen design” i designlovens § 3 forstås som ”(…) helhetsinntrykket av én 
allment tilgjengelig design (…)” for å være registeringshindrende. ”Det er ikke plass for 
”mosaikkmothold”, slik at man sammenligner med det samlede helhetsinntrykket ved å 
kombinere to eller flere allment tilgjengelige formgivninger”.  Selv om vi dermed gjenfinner 
elementer som er identiske og veldig like elementene i design 2.1 i motholdene, har ikke 
kravstiller dokumentert at det foreligger ett mothold som har det samme helhetsinntrykk som 
design 2.1. Vi finner det dermed ikke sannsynliggjort at design 2.1 mangler individuell 
karakter eller nyhet, jf. designloven § 3.1. 

Spørsmålet om designregistreringen bare er bestemt av teknisk funksjon, jf. designloven § 8 
første ledd nr. 1:

Kravstillers fullmektig har argumentert for at fargen i hanskene er diktert av teknisk funksjon, 
slik at registreringen er utelukket i medhold av designloven § 8. Den irrgrønne fargen benyttes 
som en signalfarge, og signalfarger brukes på arbeidshansker for å gjøre brukeren mer synlig i 
farefulle situasjoner.

Innehavers fullmektig bestrider dette, og hevder at fargen ble kun valgt som et dekorelement 
og ikke med tanke på synbarhet. Dette underbygges av at de smale stripene ikke gir noen god 
beskyttelse i situasjoner hvor det er viktig å bli sett.

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”. Den førstnevnte innebærer at man ikke kan få designrett til noe som 
utelukkende har et funksjonelt formål, den andre at man ikke kan få designrett til noe som 
utelukkende er teknisk betinget og hvor den tekniske funksjonen ikke kan oppnås på andre 
måter. I Gyldendals kommentarutgave til designloven har Halvor Manshaus skrevet at det 
ennå ikke er avklart, verken i norsk praksis eller fra EU-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.

Slik Patentstyret oppfatter kravstillers fullmektig, anføres det at det er fargen som er bestemt 
av teknisk funksjon. Imidlertid består ingen av designene i denne saken bare av en farge. De 
består alle av en konkret plassering på en hanske av to bånd med en irrgrønn farge. 

Videre finner vi det dokumentert at fargen ikke bare er funksjonelt betinget. Vi er enig med 
kravstiller at fargebruken nok er gjort blant annet ut fra sikkerhetsmessige hensyn. Det er en 
refleksfarge. Imidlertid fremstår valget av denne spesifikke irrgrønne fargen også som et 
estetisk valg, jf. også innehavers katalog fra 2010-2011: ”I tillegg har vi vært meget opptatt 
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av at hanskene skal ta seg godt ut designmessig og fremstå som råtøffe” (…). Vi finner dermed 
ikke at valg av farge ”bare er bestemt av teknisk funksjon”, selv om dette kan synes å ha vært 
et moment. Anførslene til kravstillers fullmektig om at designene er registrert i strid med 
designloven § 8 må dermed avvises.

Spørsmålet om designene er frembrakt av designeren eller av den som designerens rett har 
gått over til, jf. designloven § 1.

Kravstillers fullmektig anfører at innehaver ikke har fremlagt dokumentasjon om at 
designregistreringen er designet av Ole Marthon Granberg, slik oppgitt i registreringen, og at 
designene i registreringen må oppheves, jf. designloven § 25 annet ledd og § 1.

Innehavers fullmektig anfører på sin side at Granberg påberoper seg å være designer til den 
irrgrønne fargen brukt på de aktuelle stripene og båndene, i tillegg til teksten på kantebåndet 
rundt mansjetten på design 1.1. Innehavers fullmektig opplyser videre om at det ikke er 
praktisk gjennomførbart å dokumentere hvordan ideen til fargen oppsto i Granbergs hode, 
men viser til en avtale med innehavers kinesiske leverandør.

Vi finner at det særlig er to momenter som taler for at det er sannsynlig at alle designene i 
designregistreringen ble frembrakt av Ole Marthon Granberg, slik som innehaver har anført.

For det første står Granbergs etternavn, som også er innehavers foretaksnavn, oppført på 
hansken i design 1.1. For det andre fremgår det av det tredje avsnitt i avtalen med den 
kinesiske leverandøren, at sistnevnte blant annet ”hereby commit that they will not reveal, 
supply and produce the party A+B [A er innehaver] special designated glove styles (including 
special colour, design, special mark, logo) to any other client other than party A”. Vi finner at 
dette i tilstrekkelig grad støtter anførslene til innehavers fullmektig om at designeren er Ole 
Marthon Granborg, og kravstillers anførsler på dette punktet må avvises.

Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at 

 design 3.1 i designregistrering nr. 83500 ikke oppfyller kravene til nyhet og individuell 
karakter, jf. designloven § 3,

 design 1.1 i designregistrering nr. 83500 ikke oppfyller kravet til individuell karakter, jf. 
designloven § 3,

 design 2.1 skiller seg tilstrekkelig fra kravstillers mothold, og at den dermed oppfyller 
kravene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. 

Videre har vi kommet til at designene ikke bare er bestemt av teknisk funksjon, jf. designloven 
§ 8 og at det er sannsynliggjort at den angitte designeren har frembrakt alle designene, jf. 
designloven § 1.

Kravet om administrativ overprøving er dermed tatt til følge for design 1.1 og 3.1, men ikke 
for design 2.1.

Samlet beslutning:

Registreringen oppheves for design nr. 1.1 og 3.1
jf. designloven § 25 første ledd.

Registreringen opprettholdes for design nr. 2.1
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen     Thomas Hvammen Nicholson
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