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AVGJØRELSE

Patentstyrets avgjørelse av 24. april 2014 – krav om administrativ 
overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE1

Bjørn Jarle AS, Stavanger, leverte 28. januar 2010 inn søknad om registrering av design. 
Designet ble registrert 19. april 2010 med registreringsnummer 082327, og ble kunngjort i 
Norsk designtidende den 18. mai 2010.

Den 22. desember 2014 leverte Malba AS, Sandnes, krav om administrativ overprøving av 
designet, med Onsagers AS, Oslo, som fullmektig (heretter kalt kravstiller).  

Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 082327 ikke oppfyller vilkårene til 
nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette grunnlaget at 
designet er ugyldig og 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 meldingen om avgjørelsen ble sendt til partene. Se nærmere designloven § 36 og § 37.

Vår ref.: OP 2014/00541
Registreringsnr.: 082327
Søknadsnr.: 20100044
Design: Pute
Innehaver: Bjørn Jarle AS
Fullmektig: Onsagers AS
Kravstiller: Malba AS



Side 2

Design nr. 1.1 i designregistrering nr. 082327 er gjengitt nedenfor:

          

Designet er registrert i klasse 06-09 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelse «pute».
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 et design skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjent 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 et design bare å ha individuell karakter hvis 
helhetsinntrykket designet gir den informerte brukeren skiller seg fra helhetsinntrykket en 
slik bruker får av annet 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 
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 bruker har kjennskap til hvilke kroppsstøttende puter 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 kroppsstøttende puter side om side.
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Designerens frihet

Ved vurderingen av om et design har individuell karakter, må vi ta hensyn til hvor stor frihet 
designeren hadde ved utviklingen av designet 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 avlange puter som kan legges i U-
form («kroppsstøttende puter» eller «posisjonerende puter»). Putene kan brukes både av 
privatpersoner til hjemmebruk og av profesjonelle, for eksempel på et sykehus eller en 
annen institusjon. Posisjonerende puter kan brukes av personer som har spesielle behov eller 
helseproblemer som krever en bestemt liggestilling, for eksempel gravide. Men de kan også 
brukes kun for å øke komforten når man ligger og/eller sover. Putene skal kunne brukes slik 
at man ligger mellom de to lengdene som danner en U; og benytter «svingen» i U-formen 
som hodepute. På den måten kan den ene lengden av puten for eksempel støtte det ene 
benet, armen eller magen, og den andre lengden av puten kan støtte eller stabilisere ryggen. 
Putene må ha et fyll som gir passende grad av mykhet og et trekk som holder fyllet på plass. 
De kan være laget i ulike materialer både med hensyn til fyllet inni og trekket utenpå. 
Formen bør gi rom for en viss fleksibilitet slik at puten kan tilpasses individuelt. Selv om 
grunnformen kan variere noe i lengde, bredde, tykkelse og kompakthet, antas det at putenes 
form og dimensjoner er bundet av at de skal oppfylle sin funksjon som støtte for hele 
kroppen. Det må derfor konkluderes med at designerens frihet på området er relativt 
begrenset. 

Vurderingen av nyhet og individuell karakter

Designrett kan bare oppnås hvis designet er nytt og har individuell karakter, jf. designloven 
§ 3 første ledd. Det følger av designloven § 3 andre ledd at et design anses som nytt dersom 
ingen identisk design er gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen til designregistreringen.

Et design har individuell karakter hvis det helhetsinntrykket designet gir den informerte 
bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annet 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 et design og eksisterende formgivning, og at hensyn 
også må tas til det produktet og den industrielle sektor designet gjelder. ”En annen design” i 
designlovens § 3 må i henhold til Lassen/Stenvik, side 44, forstås som ”(…) helhetsinntrykket 
av ett 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”.
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Mothold

I en administrativ overprøving av en designregistrering vil det være avgjørende for 
resultatet, at den som fremsetter kravet kan bevise at et design med samme helhetsinntrykk 
som det registrerte designet, var gjort allment tilgjengelig, for eksempel i brosjyre, på 
nettet, på messe, og lignende før innleveringsdatoen til den aktuelle designregistreringen. 
Innleveringsdatoen for designregistreringen er 28. januar 2010. 

Kravstiller har innlevert følgende dokumentasjon:

 Bilag 1: Amerikansk patent US 6052848 A Body support pillow stuffed with a recilient 
deformable filler having a U-shaped section (…). Patentet ble publisert 25. april 2000.

 Bilag 2: Comfort-U - Body Support Pillow, Fibromyalgia Pillow. Bilde som viser 
markedsføring av puten omfattet av det amerikanske patentet i bilag 1. Puten har 
vært i salg siden 1999. Det fremgår av utskriften fra Way Back Machine at det var slik 
nettsiden www.comfortu.com fremstod 21. oktober 2001.
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 Bilag 3: Full Size Comfort-U Body Pillow. Utskrift fra nettsiden: 
http://www.mycomfortu.com/comfort-u.html. Her fremgår det at Comfort-U-puten 
har vært i salg siden 1999.

 Bilag 4: Verdens deiligste pute. Utskrift av annonsering på lokalavisen.no, november 
2007. Madrassmesteren er avsender av annonsen, og dette er ifølge kravstiller 
samme enhet som Bjørn Jarle AS.

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 
forut for den omstridte designregistreringen. Det anses som godtgjort at bildene i bilag 1, 2 
og 4 skriver seg fra tiden forut for innlevering av design nr. 082327. Utskriften fra nettsiden i 
bilag 3 er ikke datert og vi vet ikke om designet gjengitt her skriver seg fra tiden forut for 
den aktuelle designregistreringen. Bilag 3 tjener således kun som en informasjon om at 
Comfort-U-puten har vært i salg siden 1999, og anses ikke som et mothold i saken. 

http://www.mycomfortu.com/comfort-u.html
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Det registrerte designet ser slik ut:

Samtlige puter har en avlang U-form og er trukket i hvitt stoff. De har ingen ornamenter. Det 
må vurderes om helhetsinntrykket det registrerte designet gir den informerte brukeren skiller 
seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av designene i bilag 1, 2 og 4. 

Designet i bilag 1 (patentets figur 2, 4, 12 og 13) og 2 («Comfort-U») har rett avkuttete 
endestykker som danner en firkantet form, mens endestykkene er avrundet i 
designregistreringen. Denne forskjellen er etter Patentstyrets syn lett å få øye på, og gir 
designene et ulikt totalinntrykk. Patenttegningens figur 10 fremstår noe annerledes enn de 
øvrige patenttegningene, ved at endestykkene er vridd innover. Tegningene skiller seg 
uansett klart fra det registrerte designet, ved at endestykkene på patenttegningen ser mye 
smalere ut enn resten av puten. Det registrerte designet har en jevn form som ikke er vridd, 
og som ikke ser smalere ut i endene. Det fremgår av figur 11 i patentet at putens 
endestykker har en firkantet form, og dette gir et annet helhetsinntrykk enn designet, hvor 
endestykkene har buet, avrundet form.

Bildet i bilag 4 viser en tettpakket og kompakt pute, mens puten i designregistreringen er 
løsere i formen. Puten i bilag 4 fremstår som høyere og rundere; hvis man ser bort fra u-
formen ville puten utgjort en jevn, rund søyle. Motholdets kompakte sylinderform skiller seg 
fra designregistreringens flate og ovale form. Selv om begge puter har avrundede 
endestykker, gir de et ulikt visuelt inntrykk. Designet i annonsen har tettpakkede 
endestykker med sirkelform og flat bunn. Endestykkene i designregistreringen buer seg 
nedover i bunnen, og er mye mindre kompakte. 

Det fremgår av drøftelsen ovenfor at alle de tre motholdene gir den informerte bruker et 
annet helhetsinntrykk enn det omtvistede designet. Endestykkenes form og putenes 
varierende kompakthet anses å utgjøre tydelige forskjeller som den informerte bruker vil 
legge merke til. Designregistreringen har dermed individuell karakter.

I og med at vi har kommet til at designregistreringen har individuell karakter, er det klart at 
motholdet ikke kan anses å være identisk design. Kravstiller får dermed ikke medhold i 
anførselen om manglende nyhet.
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Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at design nr. 1 i 
designregistrering nr. 082327 oppfyller kravet til individuell karakter, jf. designloven § 3. 

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

Samlet beslutning:

Registreringen opprettholdes
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen                                        Sarah Wennberg Svendsen
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