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AVGJØRELSE

Vår ref.: OP 2015/00554
Registreringsnr.: 085001
Søknadsnr.: 20150816
Design: Mus- og rottebørste;
Anordning for å hindre inntrenging
av mus og rotter
Innehaver: Skadedyrbutikken AS
Fullmektig: Oslo Patentkontor AS
Kravstiller: Fjelland Handel AS

Patentstyrets avgjørelse av 30.09.2016 – krav om administrativ
overprøving
Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:
AVGJØRELSE1
Skadedyrbutikken AS, Tønsberg, (heretter kalt innehaver) leverte 14. september 2015 inn
søknad om registrering av design med Oslo Patentkontor AS, Oslo, som fullmektig. Designet
ble registrert 9. desember 2015 med registreringsnummer 085001, og ble kunngjort i Norsk
designtidende den 4. januar 2016.
Den 9. desember 2015 leverte Fjelland Handel AS, Stavanger, (heretter kalt kravstiller) krav
om administrativ overprøving av designet.
Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 085001 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.
Da kravet om administrativ overprøving ble tatt opp til behandling 19. februar 2016 ble
Patentstyret klar over at saken ikke var «så godt opplyst som mulig», jf. forvaltningsloven §
17. Ettersom Patentstyret ikke hadde oppfylt veiledningsplikten overfor kravstiller, fikk
kravstiller én måneds frist til å sende inn klare og daterte bilder av aktuelle mothold.
Kravstiller sendte inn flere mothold som innehaver har kommentert. Saken anses nå for å
være tilstrekkelig opplyst. Vilkåret 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.

Designet i designregistrering nr. 085001 er gjengitt nedenfor:

Designet er registrert i klasse 04-99 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen
«mus- og rottebørste», og i klasse 25-99 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen
«anordning for å hindre inntrenging av mus og rotter».
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 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 mus- og rottebørster 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 mus- og rottebørster side om side.
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.
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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 mus- og rottebørster som benyttes
for å hindre uønsket inntreden av mus og rotter. Det er ingen bestemte krav til børstenes
materialer. Børstene bør imidlertid være laget av fleksibelt materiale for å kunne settes inn i
hulrom med ulike størrelser og vinkler. Samtidig må de være stødige nok til at de sitter på
plass etter plassering. Børstene må være kompakte nok til at mus og rotter ikke kommer inn
i hulrommene, men de må også ha luftrom slik at blant annet luft og støv kan trenge
gjennom. Selv om grunnformen kan variere noe i lengde, bredde, tykkelse og kompakthet,
antas det at børstenes form og dimensjoner er bundet av at de skal oppfylle sin funksjon
som hindring i hulrom i blant annet vegger og tak. Det må derfor konkluderes med at
designerens frihet på området er relativt begrenset med hensyn til børstenes grunnform. Når
det gjelder valg av materialer, farger og utforming av sperrer/hinder står designeren mer
fritt.
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.
Søkeren har likevel en frist på 12 måneder fra designet ble gjort allment tilgjengelig på å
søke om designregistrering. Dette følger av designloven § 6 nr.1.
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».
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. Søkeren
har likevel en frist på 12 måneder fra designet ble gjort allment tilgjengelig på å søke om
designregistrering. Dersom søknaden sendes inn til Patentstyret for registrering innen 12månedersfristen, er tilgjengeliggjøringen ikke ødeleggende for nyhetskravet, jf. designloven §
6 nr. 1. Innleveringsdatoen for designregistreringen var 14. september 2015.
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Kravstiller hevder at det forelå identisk design på markedet før innleveringsdatoen til
designregistrering nr. 085001. Kravstiller har innlevert følgende dokumentasjon til støtte for
kravet:


Lenke til video datert 11. juni 2012 om «Gutter Brush» på videodelingssiden
Youtube.com, https://www.youtube.com/watch?v=DsK9UAJYS-Q



Bilder og produktinformasjon om «Bird Bristle» og «Rodentbrush» som selges av
Miljøkompaniet AS



Lenke til video som omhandler produktet «Boaslange proff» som ble lastet opp av
Bjørn
Berg
på
videodelingssiden
Youtube.com
26.
november
2014,
https://www.youtube.com/watch?v=1ROpTg__QqU



Lenke til video som omhandler produktet «Piggsvinkost» som ble lastet opp av
Skjæveland
AS
på
videodelingssiden
Youtube.com
1.
mars
2015,
https://www.youtube.com/watch?v=7vyoAdKKok8



Kopi av artikkel om produktet «Proff» fra Byggmesteren i 2014. Vi får opplyst fra
innehavers fullmektig at artikkelen ble publisert 20. oktober 2014.



Kopi av forsiden av Tønsberg Blad, Bolig, datert 1. oktober 2014 som viser deler av
en mus- og rottebørste.



Lenke til og utdrag fra informasjon om «Mus- og rottebørste PROFF» fra innehavers
hjemmesider.

Kravstiller hevder også at innehaver selv gjorde designet allment tilgjengelig tidligere enn 12
måneder før innleveringsdatoen for søknaden om designregistrering. Følgende
dokumentasjon er innlevert til støtte for kravet:


Stillbilder fra innehavers video som ble lastet opp på videodelingssiden Vimeo.com 17.
juli 2013 som omtaler innehavers virksomhet og produkter, deriblant mus- og
rottebørster, https://vimeo.com/70499911



Lenke til innehavers video som ble lastet opp på videodelingssiden Vimeo.com 25.
november 2013 av Skadedyrbutikken AS som viser innehavers «MUS OG
ROTTEBØRSTE», https://vimeo.com/80265334



Kopi av e-post fra Geir Johan Meland som gjelder salg av tilsvarende børste fra 2007.



Kopi av faktura som viser at innehaver har kjøpt 10 stk «BOA 5,2m dyttebørste» av
Miljøkompaniet AS.

Patentstyrets vurdering av den innsendte dokumentasjonen
Patentstyret vil først behandle kravstillers påstand om at innehaver selv gjorde det omstridte
designet allment tilgjengelig tidligere enn 12 måneder før innleveringen av designsøknaden.
Stillbildene fra innehavers video datert 17. juli 2013 viser ikke konkrete produkter. E-post fra
Geir Johan Meland og faktura på kjøp av produkter fra Miljøkompaniet AS viser heller ikke
bilder av det aktuelle designet. Når det gjelder video om «MUS OG ROTTEBØRSTE» som ble
lastet opp 25. november 2013, så har ikke kravstiller dokumentert at videoen ble publisert
og dermed gjort allment tilgjengelig 25. november 2013, kun at den ble lastet opp på denne
dato. Innehavers fullmektig opplyser om at videoen ble gjort tilgjengelig for allmennheten i
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forbindelse med lanseringen av produktet i oktober 2014, altså innenfor søkers 12 måneders
frist for å søke designbeskyttelse av det aktuelle designet. Videoen kan derfor ikke legges til
grunn for at innehaver selv har vist frem designet tidligere enn 12 måneder før
søknadsdatoen.
Etter dette har Patentstyret kommet til at innsendt dokumentasjon ikke viser at innehaver
selv gjorde det omstridte designet allment tilgjengeliggjort før 14. september 2014, og
dermed ødela kravet om nyhet for designregistreringen.
Patentstyret vil nå vurdere om det forelå identisk design på markedet før innleveringsdatoen
til designregistrering nr. 085001, 14. september 2015.
Patentstyret kan ikke tydelig se produktet i videoen om «Gutter Brush» eller på forsiden av
Tønsberg Blad, Bolig. Bildene av «Bird Bristle» og «Rodentbrush» er ikke daterte. Vi kan
derfor ikke akseptere de aktuelle dokumentasjonene som mothold i saken.
Video om «Boaslange proff» ble publisert 26. november 2014 av Bjørn Berg. Videoen er
identisk med video som ble lastet opp på Vimeo.com av innehaver 25. november 2013.
Designet i videoen viser, etter Patentstyrets syn, identisk design som designet i
designregistreringen. Spørsmålet er da hvem som har publisert videoen for allmennheten.
Fordi videoen er identisk med innehavers video av 25. november 2013 og det ikke er bestridt
at videoen er publisert av innehaver, legger Patentstyret til grunn at Bjørn Berg har lastet
videoen opp på Youtube.com på vegne av innehaver. Ettersom publiseringen av videoen 26.
november 2014 er innenfor innehavers 12-måneders søknadsfrist, ødelegger ikke
publiseringen av designet i videoen for nyhetskravet til designregistreringen, jf. designloven
§ 6 nr. 1.
Når det gjelder artikkelen om innehavers produkt «Proff» i Byggmesteren, så gjelder
artikkelen et annet design enn designet i designregistreringen. Kravstiller har ikke
dokumentert når artikkelen ble publisert, annet enn at den er fra 2014. Innehavers
fullmektig hevder at artikkelen ble publisert 20. oktober 2014. Fullmektigen hevder videre at
publiseringen av artikkelen ikke ødelegger for nyhetskravet til det omstridte designet fordi
publiseringen av artikkelen skjedde innenfor innehavers 12-måneders søknadsfrist. Dette er
Patentstyret ikke enig med fullmektigen i. Den aktuelle 12-måneders søknadsfristen gjelder
en allment tilgjengeliggjøring av det aktuelle designet i designregistreringen. Produktet i
artikkelen i Byggmesteren, som ifølge fullmektigen ble publisert 20. oktober 2014, er derfor
et aktuelt mothold mot innehavers omstridte design.
Etter dette er det to aktuelle mothold til designregistreringen, nemlig videoen som
omhandler produktet «Piggsvinkost» som ble lastet opp på Youtube.com av Skjæveland AS
1. mars 2015, og artikkelen om «Proff» som angivelig ble publisert i Byggmesteren 20.
oktober 2014. Begge mothold ble gjort allment tilgjengelig før søknadsdatoen 14. september
2015.
Kravet i designloven § 3 første ledd om at designet må ha «individuell karakter» anses
oppfylt dersom helhetsinntrykket designet gir den informerte brukeren er et annet enn det
helhetsinntrykket brukeren får av et annet design som var gjort allment tilgjengelig før
søknadsdatoen.
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Det registrerte designet ser slik ut:

Stillbilder fra video om «Piggsvinkost»:
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Bilde av produktet «Proff» i Byggmesteren:

Designet i designregistreringen er en avlang, rund børste med en stri svart bust som står rett
ut i 360o omkrets fra en bøyelig vaier. Det er et kort stykke med ren vaier uten bust i hver
ende. I endene av vaieren er en svart tupp.
«Piggsvinkosten» har avlang fasong på lik linje med designet i designregistreringen. Også
«Piggsvinkosten» har en stri svart bust som står i 360o omkrets rett ut fra en bøyelig vaier.
Vaieren i «Piggsvinkosten» stikker lenger ut fra børsten enn i det omstridte designet.
Vaieren, som har lys farge, er synlig gjennom busten. Ytterst på vaieren er en svart tupp.
De to børstene har flere likheter i fasong og utforming av bust. Begge børstene har svart
bust som står ut fra en vaier med svarte endestykker. Forskjellen ligger først og fremst i
børstenes lengder og synligheten av vaieren, men også i lengden på vaieren som stikker ut
fra endene på børstene.
Ulike dimensjoner alene, uten forandring av innbyrdes proporsjoner, endrer ikke
helhetsinntrykket ved et design. Det omstridte designet er et produkt med to endestykker.
Forholdet mellom lengden på busten og lengden på børsten er ca. 1:5. «Piggsvinkosten» har
et vesentlig større forhold mellom lengden på bust og børste. Designet vil med tilsvarende
forhold som «Piggsvinkosten» ha en betydelig større omkrets rundt busten enn
«Piggsvinkosten». De ulike proporsjonene vil gi svært ulike helhetsinntrykk.
Designregistreringen har dermed individuell karakter sett i forhold til «Piggsvinkosten».
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Mus- og rottebørsten «Proff» har på tilsvarende måte en svart stri bust som står i 360o
omkrets ut fra en bøyelig vaier. Vaieren er lys og er synlig gjennom den svarte busten.
Børsten er kveilet sammen i 4,25 runder og slutter med at vaieren stikker noe ut fra busten.
Ytterst på den lyse vaieren er et mørkere endestykke. Sett ut fra bildet i seg selv er det
uklart hvor lang børsten er.
Mus- og rottebørsten «Proff» har fremtredende likheter med det omstridte designet. Begge
børster har svart, stri bust som står i 360o omkrets ut fra en bøyelig vaier med mørkt/svart
endestykke. Til tross for de fremtredende likhetene ved børstene, har de klare forskjeller
som gir ulike helhetsinntrykk. Mus- og rottebørsten «Proff» er betydelig lengre enn designet i
registreringen. Dette kan man se ved at børsten er kveilet rundt seg selv 4,25 ganger i en
relativt stor kveil. Dersom børsten blir strukket ut vil proporsjonene ved børstene være av
svært ulik størrelse. Designet i designregistreringen har derfor individuell karakter
sammenliknet med mus- og rottebørsten «Proff».
I og med at vi har kommet til at designregistreringen har individuell karakter, er det klart at
motholdene ikke kan anses som identisk design. Kravstiller får dermed ikke medhold i
anførselen om manglende nyhet ved designregistrereringen.
Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at designet i
designregistrering nr. 085001 oppfyller nyhetskravet og 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.

Sissel Bøe-Sollund

Marie Rasmussen
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