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AVGJØRELSE

Vår ref.: OP2013/00355
Registreringsnr..: 079074
Søknadsnr.: 20050062
Design: Saks 
Innehaver: Børre Sandnes
Innehavers fullmektig: Curo AS
Kravstiller: Qasco (UK) Ltd
Kravstillers fullmektig: Oslo Patentkontor AS

Patentstyrets avgjørelse av 2014.02.12 – administrativ overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE1

Børre Sandnes, Trondheim, leverte 4. februar 2005 inn søknad om registrering av design, med 
Curo AS, Heimdal, som fullmektig. 

Designene ble registrert 23. november 2005 med registreringsnummer 079074, og ble 
kunngjort i Norsk designtidende den 19. desember 2005.

Den 4. september 2013 leverte Qasco Ltd, London, England krav om administrativ overprøving 
av design nr. 1 og 2 fra med Oslo Patentkontor, Oslo, som fullmektig (heretter kalt kravstiller).  

Kravet er begrunnet med at designene i designregistrering nr. 079074 ikke oppfyller vilkårene
til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette grunnlaget 
at disse designene er ugyldige og at de må oppheves, jf. designloven § 25. 

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

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.
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Design nr. 1 og 2 i designregistrering nr. 079074 er gjengitt nedenfor:

1.1 1.2

              

  

2.1 2.2 2.3

Designene er registrert i klasse 08-03 av Locarno-klassifiseringen, med produktangivelse 
”saks”. Når det gjelder partenes anførsler og fullstendig bildemateriale, viser vi til sakens 
dokumenter.

Innehaveren har ikke svart på kravet om administrativ overprøving, og saken blir derfor 
avgjort på det foreliggende grunnlaget. Når det gjelder kravstillerens anførsler, viser vi til 
sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:
Spørsmålet om hvorvidt en design skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjente design, skal 
avgjøres ut fra en helhetsvurdering der vi legger vekt på designerens frihet til å formgi den 
aktuelle produkttypen, jf. designloven § 3.

Den informerte bruker

Etter designloven § 3 tredje ledd anses en design bare å ha individuell karakter hvis 
helhetsinntrykket designen gir den informerte brukeren skiller seg fra helhetsinntrykket en 
slik bruker får av annen design.  Det følger av forarbeidene til designloven, Ot.prp. nr. 2 
(2002-2003) s. 74, at den informerte brukeren 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 gjennomsnittsforbrukeren, 
som gjelder i varemerkesaker, som ikke trenger å ha noen spesifikk kunnskap og som ikke
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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 sakser, og da særlig mindre 
sakser som sykepleiersakser, neglesakser eller sysakser. Sakser kan kjøpes av 
privatpersoner til bruk i husholdningen eller av profesjonelle i arbeidsøyemed, for eksempel 
til bruk på et sykehus. Saksen i den aktuelle designen er utstyrt med en klips til å feste på 
klærne. Det er naturlig å anta at den informerte bruker i hovedsak er en profesjonell som har 
behov for å feste saksen på klærne. Den informerte bruker har kjennskap til hvilke sakser 
som finnes på markedet, og er oppmerksom nok til å registrere tydelige forskjeller, uten 
nødvendigvis å være spesialist på området. Det vil være mulig, praktisk og vanlig for den 
informerte brukeren å sammenligne sakser side om side.

Designerens frihet

Ved vurderingen av om en design har individuell karakter, må vi ta hensyn til hvor stor frihet 
designeren hadde ved utviklingen av designen og hvilke variasjonsmuligheter designeren har 
hatt ut fra den funksjonen produktet skal fylle. 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.

I denne saken må vi ta stilling til designerens frihet for sakser. En saks består av to krysstilte 
kniver som er plassert med skjærebladet mot hverandre, holdt sammen i enden av en bøyle. 
Den ytre formen på en saks er dermed gitt; den må ha to åpninger til å støtte fingrene i, den 
må kunne åpnes og lukkes ved å forandre grepet, og den må ha skarpe kniver som åpnes i 
en vinkel, og som kan brukes til å klippe over en gjenstand. Knivenes lengde kan variere ut 
fra saksens formål. Det samme gjelder størrelsen og materialbruken på bøylene/ringene som 
ivaretar gripefunksjonen; større husholdningssakser har ofte plass til flere fingre i det ene 
hulrommet for å få mer kraft, mens mindre sakser gjerne er utformet med plass for bare én 
finger i hvert hull. Videre kan det nevnes at det finnes barnesakser som ofte er laget i plast 
og gjerne har sløvere knivblader, og at det finnes neglesakser hvor knivbladene ofte er bøyd 
i enden. Knivbladene kan være spisse eller butte i enden ut fra hvilket formål saksen skal 
oppfylle.

Når det gjelder sakser som sykepleiersakser og sysakser, er det hensiktsmessig at delene 
som skal klippe ikke er for tykke slik at man kan klippe med god presisjon, for eksempel når 
sår skal sys, ved fjerning av sting, ved kutting av et plaster eller når man skal klippe over en 
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hygienisk og slitesterkt materiale, for eksempel rustfritt stål. Noen sakser, kanskje særlig 
sakser som er ment for profesjonell bruk, har som nevnt en klips eller hekte som gjør det 
mulig å feste saksen på klærne.

Det følger av dette at sakser, og da særlig mindre sakser, må ha en del elementer for å 
oppfylle sin funksjon, noe som igjen begrenser designerens frihet og variasjonsmuligheter. 
Friheten er relativt stor med tanke på fargebruk, dekorelementer og bruk av kjennetegn på 
saksen. For eksempel kan man tenke seg en sakser i farget metall, metallsakser med innslag 
av andre materialer, sakser som er merket med stempel eller inngravering, eller sakser med 
en noe annerledes form på håndtakene. Dersom saksen utstyres med utsmykning som står 
ut fra grunnformen, er det imidlertid fare for at dekoren kommer i veien for saksens 
hovedformål. En klips kan utformes på flere ulike måter, så lenge den beholder sin funksjon 
som festemekanisme. Videre kan klipsen ikke være så stor/dominerende at den kommer i 
veien for saksens klippefunksjon. 

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 innleveringsdagen, 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 innleveringsdatoen til den aktuelle designregistreringen. 
Innleveringsdatoen for designregistreringen er 4. Februar 2005. 

Kravstiller har blant annet innlevert følgende dokumentasjon:

 Vedlegg 1: Utskrift som viser produktsiden til Medisave.co.uk, sykepleiersaks med 
klips, annonsert på Internett 13. Desember 2003. 

 Vedlegg 2: Utskrift som viser forstørret bilde av sykepleiersaksen i vedlegg 1.
 Vedlegg 5: Kopi av innkjøpsordre/bestillinger fra Medisave til Quaco, samt kopi av 

prisliste og fakturaer.
 Vedlegg 6: Bilde av alternativ utforming av klips på tilsvarende type saks. Merk at 

denne klipsen ikke har den karakteristiske bølgeformen. (Vedlegget er ikke datert.) 
 Vedlegg 7: Bilde av alternativ utforming av klips på tilsvarende saks. Merk at denne 

klipsen har to runde festepunkter, samt at den ikke har den karakteristiske 
bølgeformen, men har i stedet en avrundet klump i enden av klipsen. (Vedlegget er 
ikke datert.)
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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 4. februar 2005.

Vi finner det overveiende sannsynlig at en design med samme helhetsinntrykk ble allment 
tilgjengeliggjort før 4. februar 2005. Den 13. desember 2003 var bilder av en svært lik saks 
fra et britisk firma tilgjengelig på Internett, jf vedlegg 1 og 2 i klagen. 

Saksen i vedlegg 1 og 2 ser slik ut:

Den registrerte designen ser slik ut:

1.1 1.2

              

  

2.1 2.2 2.3
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Begge saksene er utformet i sølvfarget metall og formen fremstår som svært lik. Saksene ser 
ut til å ha svært like proporsjoner, blant annet ved at delen som består av knivblader er av 
samme lengde i forhold til den delen hvor håndtaket er. Håndtakene er like i formen. Design 
nr. 1 har et synlig skruehode på samme side som klipsen, mens design nr. 2 har skruen på 
den andre siden av saksen. Saksen i motholdet har skruehodet på samme side som klipsen, 
slik som registrert design nr. 1.

Klipsen i registrert design 1 og 2 er begge bølgeformet med en vinkel som skal gjøre det 
mulig å feste saksen til klærne. Mens metallstangen som utgjør selve klipsen i design nr. 1 
har en rundet form, har klips-stangen i design nr. 2 en flatere form (mer som et slags bånd). 
Klipsen som er avbildet i motholdet har også den karakteristiske bølgeformen. 

Klipsen i motholdet er verken spesielt rund eller spesielt flat i formen, men en mellomting. 
Det kan se ut som at klipsen i motholdet er noe flatere ved festepunktet nærmest håndtaket, 
og for øvrig har en noe rundere og smalere form. Både saksen i design 1 og design 2 er så 
like saksen i motholdet, at de ikke vil gi et annet helhetsinntrykk for den informerte bruker. 
Spillerommet for designerens frihet er ikke utnyttet, og detaljene i klipsens form anses ikke å 
utgjøre en tydelig forskjell. 

Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at design nr. 1 og 2 i 
designregistrering nr. 079074 ikke oppfyller kravet til individuell karakter, jf. designloven § 3. 

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

Samlet beslutning:

Registreringen oppheves i sin helhet
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen                                        Sarah Wennberg Svendsen
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