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AVGJØRELSE

Patentstyrets avgjørelse av 28. juli 2014 – krav om administrativ 
overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE1

British American Tobacco (Investments) Ltd, London, Storbritannia, leverte 21. juli 2011 inn 
søknad om registrering av design, med Bryn Aarflot AS, Oslo, som fullmektig. 

Søknaden har prioritet fra 21. januar 2011 og prioritetsnummeret fra EU er 001809104. 
Søknaden ble registrert 8. desember 2011 med registreringsnummer 083275, og ble kunngjort 
i Norsk designtidende 27. desember 2011.

Den 19. september 2013 leverte Swedish Match North Europe AB, Stockholm, Sverige, krav 
om administrativ overprøving av registreringens design nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 
21, 22 og 23, med Protector IP Consultants AS, Oslo, som fullmektig (heretter kalt kravstiller).  

Kravet er begrunnet med at de nevnte designene i designregistrering nr. 083275 ikke oppfyller 
vilkårene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette 
grunnlaget at designen er ugyldig og at den 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 4400 kroner. Klagen må være innkommet til Patentstyret 
innen to måneder etter at meldingen om avgjørelsen ble sendt til partene. Se nærmere designloven § 36 og § 37.

Vår ref.: OP 2013/00375
Registreringsnr.: 083275
Søknadsnr.: 20110576
Design: Del av snusboks
Innehaver: British American Tobacco (Investments) Ltd
Fullmektig: Bryn Aarflot AS
Kravstiller: Swedish Match North Europe AB
Fullmektig: Protector IP Consultants AS
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Kravet gjelder følgende design i designregistrering nr. 083275:

1.1 3.1 4.1

5.1 7.1 8.1

9.1 15.1 17.1
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18.1 19.1 21.1

22.1 23.1

Designene er registrert i klasse 27-06 av Locarno-klassifiseringen, med produktangivelse «Del 
av snusboks».

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

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

Den informerte bruker

Etter designloven § 3 tredje ledd anses et design bare å ha individuell karakter hvis 
helhetsinntrykket designet gir den informerte brukeren skiller seg fra helhetsinntrykket en 
slik bruker får av andre design.  

Innehavers fullmektig anfører at den informerte brukeren av snusposer og snusbokser har en 
særlig høy grad av oppmerksomhet. Aldersgrensen for snus er 18 år, snus er dyrt 
sammenlignet med andre konsumprodukter og den informerte brukeren har spesifikke 
preferanser med tanke på smak og nikotininnhold. Særlig den kvinnelige andelene av de 
informerte brukerne vil legge merke til enkeltelementer ved utformingen av snusposene eller 
snusboksene.

Kravstillers fullmektig anfører at oppmerksomhetsnivået er relativt høyt. Varene er ikke 
spesielt dyre, de brukes daglig, og det er ingen grunn til å tro at den informerte brukeren har 
noen spesielle preferanser med tanke på snusposenes plassering i boksen. Videre avviser de 
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innehavers anførsler om at den kvinnelige andelen av brukere vil ha et høyere 
oppmerksomhetsnivå enn den mannlige.

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, Grupo Pomer 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 er i denne saken en person som kjøper snus. Snus kan kjøpes av 
privatpersoner over 18 år og næringsdrivende detaljister som kjøper snus for videresalg, for 
eksempel dagligvarebutikker og kiosker. Den informerte brukeren har kjennskap til hvilke 
snusbokser og snusposer som finnes på markedet, og er oppmerksom nok til å registrere 
tydelige forskjeller, uten nødvendigvis å være spesialist på området. Snus er 
konsumprodukter som benyttes daglig, ofte flere ganger, og er således ikke spesielt dyre 
produkter. Det er heller ingen grunn til å tro at den informerte brukerens 
oppmerksomhetsnivå er spesielt rettet mot selve utformingen av innholdet i boksen. 

På grunn av sin kunnskap og personlige erfaringer, finner vi at oppmerksomhetsnivået til den 
informerte brukeren i denne saken vil være relativt høy.

Når det gjelder innehavers fullmektigs anførsel om at den kvinnelige delen av brukeren 
særlig vil legge vekt på utformingen av innholdet i snusboksen, er ikke dette dokumentert, 
og dette fremstår for oss som en anførsel basert på stereotypiske antagelser. Vi vil også anta 
at gjenkjøpspreferanser først og fremst vil gå på smak og pris, fremfor design. Det kan 
dermed ikke legges til grunn at oppmerksomhetsnivået til den informerte brukeren er høy 
slik innehavers fullmektig hevder, men at oppmerksomhetsnivået vil være relativt høyt. For 
ordens skyld vil vi understreke at OHIMs Board of Appeal har kommet til samme konklusjon 
om dette for snus i sak R-1803/2012-3, premiss 29.

Det vil være mulig, praktisk og vanlig for den informerte brukeren å sammenligne 
snusbokser side om side. Når det gjelder selve utformingen av innholdet i snusboksene, så 
vil disse først være synbare når lokket på snusboksen er tatt av. Det vil derfor ikke være like 
vanlig for den informerte brukeren å kunne foreta en direkte sammenligning av utformingen 
av innholdet i snusboksen, verken i kjøps- eller brukssituasjonen. Samtidig er det viktig å 
poengtere at den informerte brukeren på grunn av sin bruk vil være kjent med ulike design 
av innholdet av snusbokser, se også tilsvarende vurdering i R-1803/2012-3, premiss 43.

Designerens frihet

Ved vurderingen av om et 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). 
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I henhold til EU-rettens avgjørelser T-9/07, Grupo Pomer, 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 blant annet 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 snusbokser, og da særlig 
oppstillingen av porsjonssnus i snusbokser. 

En snusboks består av en eske som skal romme snus, enten porsjonssnus eller snus i løs 
form. Esken kan være laget i ulike materialer så lenge den er noenlunde tett, slik at smaken 
og aromaen beholdes. Innholdets art legger ikke begrensninger på boksens ytre form. Den 
ytre formen kan for eksempel være rektangulær, kvadratisk eller sirkelformet, som i dette 
tilfellet. Det ligger en viss begrensning i det praktiske hensyn at boksen skal være lett å ta 
med seg i en lomme eller en veske, noe som gjør det hensiktsmessig at den ikke er for stor 
og ikke har skarpe kanter. Det vil nok også være en fordel å velge en form som enkelt kan 
stables på et lager og på et utsalgssted, men dette innebærer ikke nødvendigvis at formen 
må være rund.

Snusboksers innside kan deles inn i ulike rom. Dersom man ønsker å dele eskens innside inn 
i ulike avdelinger, kan dette gjøres på forskjellige måter. Det kan lages én eller flere 
skillelinjer, og kamrene kan være av lik eller ulik størrelse. Kamrene kan ha hver sine lokk 
eller de kan dele ett og samme lokk. Med hensyn til utformingen av innsiden av en snusboks, 
er det altså relativ stor grad av frihet.

Når porsjonssnus plasseres i boksen kan dette gjøres på en tilfeldig eller organisert måte, og 
måten snusen anrettes på kan danne ulike mønstre. Plasseringen av snusen må ikke være 
ordnet. Selv om det vil kunne være praktisk, er ikke dette etter vårt syn et viktig funksjonelt 
element. Blant annet vil det være grunn til å tro at snusens plassering blir ganske tilfeldig 
etter at man har begynt å ta snusposer ut av boksen, og latt boksen ligge i en bukselomme, 
veske osv. De gjenværende snusposene vil da lett kunne ligge hulter til bulter. Med hensyn 
til en slik presentasjon av varen, antas derfor variasjonsmulighetene å være relativt store. 

Formen på selve snusposene begrenses av at posen skal passe inn under brukerens leppe. 
Snusposen kan derfor ikke være for stor og må ha en form som gjør at den ikke faller så lett 
ut av munnen. Bortsett fra dette antas det at det er visse variasjonsmuligheter med hensyn 
til lengde og grunnform. 

Innehavers fullmektig anfører at utformingen av snusposer og snusbokser er funksjonelt 
begrenset. Snus selges i Norge fra spesialdesignede kjøleskap hvor hyllebunnen er utformet 
for runde bokser. Det vil dermed ikke være mulig å plassere bokser med andre former i disse 
kjøleskapene, og dette har begrenset innehavers frihet ved utformingen av de bestridte 
snusboksene. 

At snus selges i kjøleskap innebærer ikke at snusboksene må være runde. Kravstillers 
fullmektig har innlevert bilder som viser faktiske eksempler på snusbokser som ikke er runde 
som plasseres i disse kjøleskapene og dette bekrefter at det er enkelt å tilpasse bunnen på 
hyllene slik at andre former kan plasseres der:
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At formen på boksene som regel er rund, innebærer også at en produsent som ønsker å 
skille seg fra resten av markedet lett kan oppnå dette ved å velge en annen formgivning på 
boksen. På bakgrunn av dette finner vi ikke at det foreligger en funksjonell begrensning ved 
utformingen av formen på snusbokser.

Innehavers fullmektig anfører videre at designerens frihet er begrenset fordi markedet 
forventer runde snusbokser, og at snusbokser som ikke er runde ikke vil bli akseptert i 
markedet. Tilsvarende anfører fullmektigen at forventningene til markedet legger 
begrensninger for utformingen av selve snusposene og deres plassering i snusboksene, og 
viser til at kvinner i økende grad bruker snus og forventer en flatterende plassering av 
snusposene.

Innehavers fullmektig har tatt EU-rettens og EU-domstolens avgjørelser i saken Grupo Pomer
til inntekt for at de ovennevnte markedsforventningene utgjør en begrensning av 
designerens frihet i nærværende sak, se T-9/07 og C-281/10 P. EU-retten uttaler følgende i 
premiss 67 i Grupo Pomer: ”(…) it must be noted that the designer’s degree of freedom in 
developing his design is established, inter alia, by the constraints of the features imposed by 
the technical function of the product or an element thereof, or by statutory requirements 
applicable to the product. Those constraints result in a standardisation of certain features, 
which will thus be common to the designs applied to the product concerned”.

Det er for det første på det rene, slik innehavers fullmektig påpeker, at designerens frihet 
ikke bare er begrenset med hensyn til et produkts tekniske funksjon eller av de kravene til 
produktet som er fastsatt ved lov. Det følger av bruken av uttrykket ”inter alia”, som betyr 
”blant annet” på norsk, at dette er eksempler på tilfeller hvor designerens frihet begrenses. 
EU-retten åpner med denne formuleringen for at det kan foreligge andre forhold enn de to 
ovennevnte som også begrenser designerens frihet, og dette har blitt fulgt opp i senere 
avgjørelser fra EU. 

I Grupo Pomer kom EU-retten til at designerens frihet var begrenset fordi varene måtte ha 
visse karakteristika for å kunne bli akseptert i markedet. Saken gjaldt et spill (”pogs”, 
”rappers”, ”tazos”) brukt som promoteringsmateriale hvor man benytter seg av flate eller 
nesten flate skiver med fargede symboler. EU-retten fant at designerens frihet var begrenset 
med tanke på varenes form. I tillegg fant EU-retten også at designerens frihet var begrenset 
fordi disse produktene må være billige, sikre og passe til de produktene de skal promotere. 
I sin vurdering av saken i C-281/10 P kom EU-domstolen til at dette er et spørsmål om 
faktiske omstendigheter, ikke et spørsmål om rettsanvendelse. Domstolen begrenset seg så i 
premiss 45 til å konkludere med at EU-retten ikke hadde tatt feil av de faktiske 
omstendighetene.
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Vi anser ikke at EU-rettens vurdering i Grupo Pomer er overførbar til nærværende sak. 
Snusbokser skiller seg veldig fra ”pogs” mv. Boksen kan anta flere forskjellige former, og det
foreligger dermed ingen tilsvarende begrensning med tanke på formen. De øvrige hensynene 
som EU-retten nevner som en begrensning av designerens frihet, nemlig at produktene må 
være billige, sikre for barn å bruke og at de må passe til varene som de skal promotere, får 
åpenbart ikke anvendelse i nærværende sak. 

Spørsmålene som da gjenstår er likevel om det foreligger forventninger i markedet til at 
snusbokser er runde, og hvis dette er tilfellet, om en slik forventning om snusboksers form i 
det hele tatt utgjør en begrensning av designerens frihet. En slik forventning må 
dokumenteres, jf. EU-rettens avgjørelse i T-153/08, Shenzhen Taiden Industrial Co Limited, 
premiss 59.

Vi er enig med kravstillers fullmektig at anførselen om markedets forventninger fremstår som 
antagelser. Selv om det er på det rene at mange produsenter av snus bruker runde 
snusbokser, har kravstillers fullmektig vist at det finnes produsenter som benytter seg av 
andre former, og også at det er mulig å få plass til disse i kjøleskapene som snus oppbevares 
i. Følgelig finner vi ikke at det er dokumentert at designerens frihet er begrenset til at 
snusboksen må være rund. Den kan ha andre former.

Tilsvarende finner vi at det ikke foreligger noen forventninger i markedet knyttet til 
plasseringen av snusposene og en estetisk utforming av snusposene. Blant annet er det 
slettes ikke uvanlig at snusposer ligger hulter til bulter i snusbokser. 

På bakgrunn av dette finner vi ikke at det er dokumentert at det foreligger en forventning i 
markedet som begrenser designerens frihet med tanke på snusboksens form, og 
snusposenes form og plassering. Hovedformålet til boksen er å holde snusen tørr og bidra til 
å bevare smak og aroma, og selv om det kan være praktisk med en rund snusboks, 
eventuelt en snusboks uten skarpe kanter, medfører ikke dette at designerens frihet er 
begrenset til runde snusbokser. Når det gjelder snusboksens innside, plasseringen av 
porsjonssnusen i boksen og utformingen av selve porsjonssnusen, foreligger det som 
tidligere nevnt visse begrensninger, likevel slik at designerens frihet totalt sett er relativt 
stor.

Vurderingen av individuell karakter

Et 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 før innleveringsdagen til den aktuelle 
designregistreringen. Designregistrering nr. 083275 har prioritet fra 21. januar 2011.
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Kravstiller har vist til følgende designregistreringer som mothold:

Mothold 1 Norsk designregistrering nr. 079897, design 1.1 
for klasse 27-06, 27-01: Snusdåse med 
porsjonssnus.

Innlevert 12. april 2006, med prioritet fra Sverige 
datert 18. oktober 2005. Designen var allment 
tilgjengelig fra Patentstyrets database 18. april 
2006.

Mothold 2 Norsk designregistrering nr. 081333, design nr. 9 
for klasse 27-01, 27-06: Snusdåse med 
porsjonssnus.

Innlevert 14. mai 2008 med prioritet fra Sverige 
datert 15. november 2007. Designen var allment 
tilgjengelig fra Patentstyrets database 15. mai 
2008.

Mothold 3 EU designregistrering nr. 001222889-0001.5 
registrert for klasse 09.03: Packaging for tobacco 
products.

Innlevert 2. juli 2010 med prioritet fra Italia datert 
21. januar 2010. Søknaden om registrering ble 
kunngjort 28. juli 2010.

Mothold 4 EU designregistrering nr. 001222889-0003.2 
registrert for klasse 09.03: Packaging for tobacco 
products.

Søknaden ble innlevert 2. juli 2010 med prioritet 
fra Italia datert 21. januar 2010. Søknaden om 
registrering ble kunngjort 28. juli 2010.

Mothold 5 Norsk designregistrering nr. 081333, design 1.1, 
registrert i klasse 27-01, 27-06: Snusdåse med 
porsjonssnus.

Søknaden ble innlevert 14. mai 2008 med prioritet 
fra Sverige datert 15. november 2007. Designen 
var allment tilgjengelig fra Patentstyrets database 
15. mai 2008.

Mothold 6 Norsk designregistrering nr. 081333, design 4.1, 
registrert i klasse 27-01, 27-06: Snusdåse med 
porsjonssnus.

Søknaden ble innlevert 14. mai 2008 med prioritet 
fra Sverige datert 15. november 2007. Designen 
var allment tilgjengelig fra Patentstyrets database 
15. mai 2008.
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Mothold 7 Norsk designregistrering nr. 081585, design 2.1, 
registrert i klasse 27-01, 27-06: Snusdåse med 
porsjonspakninger.

Søknad om registrering ble innlevert 30. oktober 
2008 med prioritet datert 15. mai 2008 fra 
Sverige.  Designen var allment tilgjengelig fra 
Patentstyrets database 15. november 2008.

Mothold 8 Norsk designregistrering nr. 081585, design 11.1, 
registrert i klasse 27-01, 27-06: Snusdåse med 
porsjonspakninger.

Søknad om registrering ble innlevert 30. oktober 
2008 med prioritet datert 15. mai 2008 fra 
Sverige.  Designen var allment tilgjengelig fra 
Patentstyrets database 15. november 2008. 

Alle de anførte motholdene var allment tilgjengelige forut for prioritetsdagen til den bestridte 
designregistreringen, og kan dermed legges til grunn som mothold ovenfor innehavers 
designregistreringer. 

Innehavers fullmektig fremhever at vurderingen av individuell karakter innebærer at man 
ikke bare må ta hensyn til hver av de anførte motholdene en for en, men til summen av 
design corpus på prioritetsdagen for designregistreringen. Hun anfører at hver gang en ny 
design blir lanser eller søkt beskyttet, vil tettheten av design øke. Ettersom den informerte 
bruker blir mer vant til denne tettheten, vil de også bli bedre i stand til å oppdage små 
forskjeller, noe som igjen vil medføre at mindre skal til for å oppfylle kravet til individuell 
karakter.

EU-retten har i sine avgjørelser T-83/11 og T-84/11, Antrax It Srl/The Heating Company 
(THC) premiss 81 flg., uttalt at ”saturation of the state of art”, eller ”mættet kunstform” i den 
danske oversettelsen og ”att det konstnärliga utrymmet är mättat” i den svenske 
oversettelsen, kan være et relevant moment ved vurderingen av individuell karakter da det 
kan medføre at den informerte brukeren vil bli mer oppmerksomme på forskjeller mellom de 
aktuelle designene.

EU-retten definerer ikke nøyaktig hva som menes med mettet kunstform i sine avgjørelser, 
men dette må holdes atskilt fra designmessige trender, som kan påvirke et produkts 
kommersielle suksess, se premiss 94 med henvisning til premiss 58 i T-153/08, Shenzhen 
Taiden Industrial Co. Ltd. I sistnevnte sak uttaler EU-retten at en generell design trend ikke 
er relevant for vurderingen av individuell karakter, hvor spørsmålet er om en design har et 
annet helhetsinntrykk fra andre design, uavhengig av estetiske og kommersielle hensyn. 

Når det gjelder spørsmålet om mettet kunstform i Antrax It Srl/The Heating Company (THC), 
gjaldt saken termosifong-design for radiatorer. I premiss 89 omtaler retten mettet kunstform 
som den påståtte eksistensen av andre termosifonger eller radiatorer som har de samme 
hovedtrekkene som de aktuelle designene, i den grad det kan være i stand til å gjøre den 
informerte brukeren mer oppmerksom på forskjellene i de interne proposjonene i designene.

Fellestrekkene i nærværende sak består i hovedsak i utformingen av bladlignende snusposer 
plassert i en vifteform i en rund snusboks. Spørsmålet blir om det foreligger tilstrekkelig 
tidligere design som har de samme hovedtrekkene som de aktuelle designene som dermed vil 
gjøre den informerte brukeren mer oppmerksomme på forskjellene mellom designene. I og 
med at EU-retten benytter seg av begrepet mettet kunstform, tyder dette på at det i det 
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minste må være vanlig å benytte de aktuelle designtrekkene innenfor den aktuelle bransjen, 
hvis ikke vil det ikke kunne være snakk om at kunstformen er mettet.

Kravstiller har i hovedsak vist til sine egne designregistreringer. De to motholdene som ikke 
tilhører kravstiller, gjelder ikke bladlignende snusposer plassert i en vifteform. Videre har ikke 
innehaver vist til ytterligere eksempler av slike design. Vi har derfor ingen holdepunkter for å 
si at det foreligger en mettet kunstform på området, ei heller at det foreligger en særlig 
tetthet med tanke på bladlignende snusposer i vifteform. Det virker snarere som det er 
vanligere med snusposer plassert hulter til bulter i en snusboks, enn at det er plassert på en 
ordnet måte. Vi kan dermed ikke legge til grunn at den informerte brukeren er vant til å se 
design med bladlignende snusposer i vifteform.

Imidlertid er det klart fra dokumentasjonen i saken og også en allmenn kjensgjerning at 
snusbokser i Norge som regel er runde. Det at alle designene i saken viser runde snusbokser, 
har derfor en begrenset betydning. Den informerte brukeren er vant til å se runde 
snusbokser, og vil ikke legge vekt på dette som et designtrekk ved motholdene. 

Ved vurderingen av individuell karakter kommer vi kun til å foreta en eksplisitt 
sammenligning med utgangspunkt i de motholdene vi synes ligner mest på de forskjellige 
designregistreringene. I de tilfellene vi kommer til at et design har individuell karakter 
sammenlignet med noen mothold, følger det at vi nødvendigvis mener dette også gjelder i 
forhold til de resterende motholdene.

Videre kommer vi kun til å foreta en vurdering av om de ulike designene har individuell 
karakter. Hvis vi anser at de har individuell karakter, må de nødvendigvis også oppfylle 
kravet til nyhet. Hvis vi anser at designene mangler individuell karakter, er det ikke 
nødvendig å ta stilling til om nyhetskravet er oppfylt eller ikke.

Design nr. 18:

Mothold nr. 5:

Mothold nr. 6:

Design nr. 18:
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Design nr. 18 viser 20 snusposer i en rund snusboks lagt oppå hverandre som kakestykker i 
en vifteform rundt en akse. Selve aksen fremstår som hul i senteret, og snusposenes 
avslutning og måten de overlapper hverandre skaper illusjonen av en ring rundt senteret. I 
tillegg kan det virke som om det er innpreget et mønster på selve snusposene som skaper en 
ytre ring rundt aksen, men dette fremgår ikke veldig tydelig av tegningen. Kakeformene 
fremstår som triangulære, hvor den ytre kortenden er rett og med en ytterkant på posene. 
Posene dekker hele bunnen på boksen.

Vi anser at mothold nr. 5 og 6 er de av motholdene som ligner denne designregistreringen 
mest. Begge består av oversiktsbilder av innsiden av en rund snusboks hvor snusposene er 
utformet som trekantformete kakestykker, og hvor de ligger i sirkel rundt en akse slik at 
designen får et viftepreget mønster. 

Mothold nr. 5 inneholder 24 snusposer plassert ved siden av hverandre i en vifteformet 
formasjon. Den ytre kortenden er rett, og posene har en mørk ytterkant. Plasseringen av 
snusposen avgrenses i den indre delen av beholderen av en aksel, som fremstår som et hjul 
eller en kjerne. 

Mothold nr. 6 er en tilsvarende design, med 20 snusposer, og hvor kjernen er langt større 
enn i mothold nr. 5. Videre så dekker ikke snusposene bunnen på hele snusboksen.

Likheten mellom mothold 5 og 6 på den ene siden, og design nr. 18 er slående. Formen på 
snusposene er i hovedsak de samme, og alle kretser rundt et rundt midtpunkt på en slik 
måte at de får et vifteformet preg. Forskjellene i farger og i senteret av snusboksen fremstår 
som detaljer, at vifteformen i designregistrering nr. 18 er speilvendt sammenlignet med 
motholdene likeså. Tatt i betraktning designerens frihet på området, vil den informerte 
brukeren ikke se forskjell mellom motholdene og design nr. 18, og sistnevnte mangler derfor 
individuell karakter.

Konklusjon: Design nr. 18 oppheves.

Design nr. 4:

Mothold nr. 5:

Mothold nr. 6

Design nr. 4:
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Designregistrering nr. 4 viser snusboksens innside ovenfra. Designen består av en rund 
snusboks som inneholder 20 snusposer utformet som trekantformete kakestykker plassert 
rundt en stor stjerne i midten. De ytre kortendene på snusposene er rette, og de har en ytre 
kant som er avgrenset mot resten av snusposen. 

Igjen anser vi at mothold nr. 5 og 6 er de av motholdene som ligner denne 
designregistreringen mest. 

Designene er veldig like med tanke på utformingen og plasseringen av snusposene i en rund 
boks. At snusposene i design nr. 4 ligger i speilvendt retning sammenlignet med motholdene, 
utgjør en detaljforskjell som ikke påvirker helhetsinntrykket i designet på noen nevneverdig 
måte. Om design nr. 4 skal anses å ha individuell karakter sammenlignet med motholdene 
står og faller på stjernen i midten.

Stjernen er en del av designen i design nr. 4, og den kan ikke atskilles fra designen, slik 
kravstillers fullmektig synes å mene. Vi finner dermed ikke at Board of Appeal sin avgjørelse 
R-1701/2010-3, Geobra, eller EU-rettens avgjørelse T-357/12, Sachi, for å være analoge. I 
Geobra-avgjørelsen tilla Board of Appeal en tilhenger til en lekesementbil liten betydning ved 
vurderingen av individuell karakter ettersom den fremsto som et tilbehør som enkelt kan 
atskilles fra sementbilen. I Sachi la EU-retten vekt på at putene til en stol hadde mindre 
betydning ved vurderingen av individuell karakter ettersom disse på en enkel og rimelig måte 
kan byttes ut. Vi kan ikke se at noe lignende gjelder i nærværende sak. Stjernen kan verken 
byttes ut eller selges separat, og den fremstår ikke som et tilbehør til produktet, men som et 
designelement ved innpakningen av snusen.

Vi finner heller ikke at designene skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter. Stjernen i 
design nr. 4 er, bokstavelig talt, midtpunktet i designen, og et slående element som 
snusposene kretser rundt. På grunn av sin plassering og størrelse, vil den informerte 
brukeren legge merke til dette elementet.

Kravstillerens fullmektig anfører at mye taler for at stjerneformen vil forsvinne etter hvert 
som forbrukeren forsyner seg av posene, og at dette tilsier at den har liten betydning. 

Slik vi ser det er det ingenting som tilsier at stjernen vil forsvinne under bruk, og vi er 
således enig med innehavers fullmektig i dette. Vi må ta stilling til slik designregistreringene 
fremgår av registeret, og det blir ren spekulasjon om stjernen er et fiksert element på boksen 
eller ikke. I alle tilfeller vil stjernen være plassert på snusboksen ved kjøp av produktet, og 
den vil være et designelement den informerte brukeren vil feste seg ved kjøp eller ved første 
gangs bruk av produktet. Vi finner dermed heller ikke at det foreligger holdepunkter for at 
bruken av produktet tilsier at stjernen skal tillegges mindre vekt, slik kravstillers fullmektig 
anfører.

På grunn av sin størrelse og plassering, er stjernen et sentralt og viktig element i design nr. 
4. På tross av at det foreligger likheter med tanke på snusposenes utforming og plassering, 
medfører stjernen at den informerte brukeren vil få et annet helhetsinntrykk av design nr. 4 
enn av kravstillers langt enklere design. Vi anser dermed at design nr. 4 har individuell 
karakter sammenlignet med mothold nr. 5 og 6. 

Konklusjon: Design nr. 4 opprettholdes.
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Design nr. 8:

Mothold nr. 1:

Mothold nr. 2

Design nr. 8:

Design nr. 8 består av en rund snusboks med 30 tynne, bladlignende snusposer. Hvis man 
følger urviseren, er posene gruppert først i 6 poser, etterfulgt av et lite mellomrom, så 18 
poser, så 6 poser. En stjerne er plassert i midten av designen. Denne stjernen er atskillig 
mindre enn tilsvarende stjerne i design nr. 4. Selve snusposene ligner på blomsterblad.

Mothold nr. 1 består av 24 tynne snusposer lagt i en sirkel. I midten av sirkelen er det et 
hulrom. Snusposene kan minne om bladene på en vifte. Ytterpunktene på posene synes å 
være tvinnet. Mothold nr. 2 består også av 24 snusposer lagt i en sirkel rundt en akse. Selve 
aksen er hvit innerst, med en sort ring rundt.  Ytterkanten av snusposene er vridd, slik at de 
fremstår som mørkere enn resten av posen. 

Selv om det foreligger visse forskjeller i utformingen av selve snusposene, fremstår 
snusposene i design nr. 8 og særlig i mothold nr. 1 som like. De er alle avlange, de ser ut 
som blader og som en helhet skaper de et vifteformet uttrykk. I tillegg er oppstillingen og 
plasseringen av snusposene veldig lik, selv om design nr. 8 både har flere snusposer, og noe 
som muligens er en form for kammerinndeling, som igjen skaper avstand mellom noen av 
posene. Likevel foreligger det en rekke likheter mellom snusposene og deres plassering i 
design nr. 8 og motholdene. Som med design nr. 4, står og faller denne designens 
individuelle karakter på stjernen i midten av designen. 

Stjernen i design nr. 8 er som nevnt langt mindre enn stjernen i design nr. 4, slik at den 
fremstår som mindre fremtredende. Det sagt, stjernen er klart synlig og den gir et 
forestillingsbilde som den informerte bruker vil kunne feste seg til, og ikke minst huske. Selv 
om designerens frihet på området er relativt stor, finner vi at stjernen i design nr. 8 medfører 
at den informerte bruker vil få et annet helhetsinntrykk av design nr. 8 enn av motholdene. 
Vi anser derfor at design nr. 8 har individuell karakter. 
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Kravstillers fullmektig har også her vist til Geobra-avgjørelsen til Board of Appeal. Vi viser til 
vår vurdering av denne under design nr. 4.

Konklusjon: Design nr. 8 opprettholdes.

Design nr. 1 og 7:

Mothold nr. 1:

Mothold nr. 2

Mothold nr. 3:

Designregistrering nr. 1:

Designregistrering nr. 7:

Design nr. 1 består av en rund snusboks med 30 tynne, bladlignende snusposer plassert i 
fem kamre med seks snusposer hver. Hvert av kamrene er koblet til hvert sitt endepunkt i en 
stjerne, som er plassert i midten av boksen. Design nr. 7 består tilsvarende av tre kamre 
som utledes av en stjerne i midten. De to øverste kamrene består av 24 snusposer, den 
nederste av seks poser.

Tilsvarende som i vurderingen av design nr. 8 ovenfor, er utformingen og plasseringen av 
selve snusposene i design nr. 1 og 7 veldig like posene i mothold nr. 1 og 2. Hovedforskjellen 
sammenlignet med disse motholdene består i at design nr. 1 og 8 har en stjerne i midten, og 
at de har en kammerinndeling, mens mothold nr. 1 har et hulrom i midten, mothold nr. 2 et 
stjerne- eller hjulakselaktig senter. 
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Det er Patentstyrets oppfatning at kamrene har en noe begrenset betydning, da disse først 
og fremst har en funksjonell betydning. Blant annet kan dette medføre at flere av snusposene 
holder seg på plass etter at man har begynt å ta snusposer ut av boksen, det kan tenkes at 
snusposene i kamrene som ikke er benyttet lengre vil holde seg ferske og tørre enn de som 
er plassert i de brukte kamrene, og en oppdeling i kamre vil være praktisk hvis en produsent 
ønsker å tilby snus med forskjellig smak og styrke i én snusboks. Den informerte brukeren vil 
være kjent med disse mulig funksjonelle aspektene ved inndelingen i kamre, de vil anse det 
som praktisk, og de vil legge mindre vekt på kammerinndelingen ved vurderingen av 
snusboksenes utforming. Like fullt vil ikke den informerte brukeren se helt bort fra disse 
kamrene ettersom de bidrar til å skape forskjellige formmessige uttrykk. 

Videre fremstår stjernene på samme måte som i design nr. 8 som et viktig designelement i 
design nr. 1 og 7, og kanskje særlig i design nr. 1 hvor alle endepunktene i stjernen nærmest 
stråler ut i form av de enkelte kamrene. På grunn av dette vil design nr. 1 og 7 gi den 
informerte brukeren et annet helhetsinntrykk enn mothold nr. 1 og 2.

Når det gjelder mothold 3, viser denne en rund snusboks med en lignende kammerinndeling 
som i design nr. 7. Imidlertid fremstår senteret i snusboksen som helt annerledes enn i de 
bestridte designene. Dette medfører at den informerte brukeren vil få et annet 
helhetsinntrykk av disse designene sammenlignet med mothold 3. 

Vi finner dermed at design nr. 1 og 7 har individuell karakter sammenlignet med de anførte 
motholdene.

Konklusjon: Design nr. 1 og 7 opprettholdes.
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Design nr. 3, 5 og 9:

Mothold nr. 1:

Mothold nr. 2

Mothold nr. 3:

Mothold nr. 4:

Design nr. 3:

Design nr. 5:

Design nr. 9:

Design nr. 3 består av en rund snusboks med 28 tynne, bladlignende snusposer plassert i fire 
kamre med sju snusposer i hver. De fire kamrene er like store og utgjør hver ¼ av 
snusboksen. De er delt inn ved hjelp av en vertikal og en horisontal linje som går gjennom 
snusboksen. Snusposene avgrenses i midten slik at de lager en tom sirkel, hvor den vertikale 
og horisontale kammerinndelingen møtes i et kryss.
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Design nr. 5 består også av en snusboks med snusposer som er utformet på samme måte 
som i design nr. 3. Her er boksen delt inn i seks kamre, med fem snusposer i hvert kammer, 
slik at det totalt er 30 snusposer i boksen. Alle kammerinndelingene møtes i midten på en slik 
måte at de skaper et heksagon.

Snusboksen og posene i design nr. 9 er den samme som i de to andre. Her er boksen delt inn 
i tre, like store kamre, med 10 snusposer hver. De tre kamrene møtes i midten hvor de 
skaper en trekant.

Utformingen av snusposene i design nr. 3, 5 og 9 er den samme som i de foregående 
designene vi allerede har vurdert. Vi har derfor allerede etablert at utformingen av selve 
snusposene i disse designene er veldig lik utformingen av snusposene særlig i design nr. 1. 
Spørsmålet blir da om kammerinndelingen i design nr. 3, 5 og 9 og figuren i design nr. 5 og 9 
skaper et tilstrekkelig annerledes helhetsinntrykk enn mothold 1 og 2.

Det fremgår av motholdene at kammerinndeling av snusbokser i seg selv ikke var noe nytt da 
innehaver søkte beskyttelse av sine designregistreringer. Videre kan som tidligere nevnt slike 
kammerinndelinger ha flere praktisk funksjoner. Like fullt påvirker kammerinndelingene det 
formmessige uttrykket til designene. Videre medfører kombinasjonen av en tom sirkel i 
midten av design nr. 3 kombinert med krysset som oppstår når den vertikale og horisontale 
kammerinndelingen møtes, at design nr. 3 minner om en blink. Design nr. 5 har et heksagon 
i midten, mens design nr. 9 en trekant. Vi har etter en helhetsvurdering og under tvil 
kommet til at kombinasjonen av disse enkle figurene og kammerinndelingene medfører at 
den informerte brukeren vil få et annet helhetsinntrykk av design nr. 3, 5 og 9 sammenlignet 
med mothold nr. 1 og 2.

Mothold nr. 3 og 4 viser snusbokser med kammerinndelinger som har et annet 
helhetsinntrykk enn design nr. 3, 5 og 9. Selv om snusposene i mothold nr. 3 er angitt i 
stiplede linjer og dermed ikke er omfattet av vernet til dette motholdet, er vi enig med 
innehavers fullmektig om at disse snusposene likevel vil være relevante ved vurderingen av 
om innehavers design har individuell karakter sammenlignet med eksisterende design. 
Mothold nr. 3 er en del av eksisterende design forut for innleveringen av den bestridte 
designregistreringen. Mothold nr. 3 må derfor vurderes både med og uten snusposer. 

Selve kammerinndelingen i mothold nr. 3 ligner på kammerinndelingen i design nr. 9, men i 
tillegg har design nr. 9 snusposer. Videre har midtpunktet i boksen mothold nr. 3 en annen 
utforming enn i de aktuelle designene.

Også mothold nr. 3 med snusposene gir et annet helhetsinntrykk enn innehavers design. 
Snusposene i mothold nr. 3 gir et helt annet inntrykk enn i innehavers design. Snusposene i 
mothold nr. 3 fremstår som dartpiler, i motsetning til den mykere og rundere bladformen i 
designregistreringene.

Mothold nr. 4 viser en tom snusboks, uten snusposer. Helhetsinntrykket her blir helt 
annerledes enn i design nr. 3, 5 og 9.

Innehaver har benyttet seg av andre variasjonsmuligheter enn i motholdene når det gjelder 
kombinasjonen av kammerinndelinger, og plassering og utforming av snuposer. Den 
informerte brukeren vil dermed få et annet helhetsinntrykk av design nr. 3, 5 og 9 
sammenlignet med de aktuelle motholdene. 

Konklusjon: Design nr. 3, 5 og 9 opprettholdes.
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Design nr. 15, 17, 19, 21, 22 og 23

Mothold nr. 1:

Mothold nr. 2

Design 15:

Design 17:

Design 19:
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Design 21:

Design 22:

Design 23:

Kamrene og mønstrene i midten av disse designene er angitt i stiplede linjer. Stiplede linjer
benyttes for å vise noe som ikke ønskes beskyttet av en designregistrering og det oppnås 
kun designbeskyttelse for den delen av designen som er vist med heltrukne linjer, se EU-
rettens avgjørelse T-68/10, Sphere Time, premiss 58 – 64. 
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Alle designene består dermed utelukkende av snusposer plassert i ulike vifteformede 
mønstre, slik som eksempelvis design nr. 21, 22 og 23 gjengitt nedenfor uten stiplede linjer:

Konturene av kammerinndelingen og mønsteret i midten vil dermed skimtes i disse 
designene, og gir et inntrykk av at snusposene er ordnet gruppevis.  

Hovedinntrykket den informerte brukeren vil sitte igjen med av hver av designene til 
innehaver er at det er en snusboks med avlange, bladlignende snusposer plassert i en 
vifteform. Senteret vil i hovedsak fremstår som en tom sirkel, noe som ligner særlig på 
mothold nr. 1. Når det gjelder likheten mellom selve snusposene, viser vi til vår vurdering 
ovenfor om design nr. 8 hvor vi fant at de er like.

Designerens frihet på området er relativt stor, og utformingen av snusposene og plasseringen 
av disse i en vifteform i en rund snusboks gir et såpass likt helhetsinntrykk sammenlignet 
med motholdene, at den informerte brukeren ikke vil se noen særlig forskjell på disse. Vi 
anser derfor at design nr. 15, 17, 19, 21, 22 og 23 mangler individuell karakter.

Innehavers fullmektig anfører at ideen om å plassere snusposer i et viftemønster ikke i seg 
selv er beskyttet. Vi er for så vidt ikke uenig i dette, men grunnen til at vi har kommet til at 
design nr. 15, 17, 19, 21, 22 og 23 mangler individuell karakter er at vi mener den konkrete 
utformingen ligner for mye på eksisterende design i form av de anførte motholdene til 
kravstiller.

Konklusjon: Design nr. 15, 17, 19, 21, 22 og 23 oppheves.

Avsluttende bemerkninger

Innehavers fullmektig anfører at kravstiller nærmest motsier seg selv når de hevder at 
innehavers registreringer mangler nyhet og individuell karakter og de selv har flere 
designregistreringer, herunder noen fra 2013, som skiller seg mindre fra motholdene enn 
innehavers design.

Spørsmålet i nærværende sak gjelder gyldigheten av innehavers designregistreringer, ikke 
gyldigheten av kravstillers designregistreringer. Vi vil i tillegg bemerke at Patentstyret ikke 
foretar en vurdering av nyhet og individuell karakter ved granskningen av en designsøknad, 
og at vi dermed ikke tidligere har foretatt en vurdering av om kravstillers eller innehavers 
designregistreringer oppfyller disse vilkårene. Uavhengig av gyldigheten av kravstillers 

Design nr. 21 uten 
stiplede linjer

Design nr. 22 uten stiplede 
linjer

Design nr. 23 uten stiplede
linjer
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designregistreringer, så tilhører de uansett design corpus på tidspunktet for innleveringen av 
designregistreringen. Vi finner dermed ikke at denne anførselen får noen betydning. 

Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at

 design nr. 15, 17, 18, 19, 21, 22 og 23 i designregistrering nr. 083275 mangler 
individuell karakter og dermed ikke skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjent design, 
jf. designloven 3,

 design nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 i designregistrering nr. 083275 skiller seg tilstrekkelig 
fra kravstillers mothold, og at de dermed oppfyller kravene til nyhet og individuell 
karakter, jf. designloven § 3.

Kravet om administrativ overprøving er dermed tatt til følge for design nr. 15, 17, 18, 19, 21, 
22 og 23, men ikke for design nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9.

Beslutning:

Registreringen oppheves for design nr. 15, 17, 18, 19, 21, 22 og 23, jf. designloven 
§ 25 første ledd.

Registeringen opprettholdes for design nr. 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9, jf. designloven § 25 
første ledd.

Marie Rasmussen     Thomas Hvammen Nicholson
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