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Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:
AVGJØRELSE1

Ultra Spreader International Limited, Dungannon, South Tyrone, Storbritannia, (heretter kalt
innehaver) leverte 24. mai 2016 inn søknad om registrering av design, med Tandbergs
Patentkontor AS, Oslo, som fullmektig. Søknaden har prioritet fra EUIPO datert 10. mai 2016
under prioritetsnummer 003120427. Designet ble registrert i Norge 28. juli 2016 med
registreringsnummer 85248, og ble kunngjort i Norsk designtidende 15. august 2016.
Den 18. november 2016 leverte Eydemaskin A. Eyde, med Håmsø Patentkontor ANS, Sandnes,
som fullmektig (heretter kalt kravstiller) krav om administrativ overprøving av designet.
Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 85248 ikke oppfyller vilkårene til
nyhet og individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette grunnlaget at
designet er ugyldig og at det 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.

Designet i designregistrering nr. 85248 er gjengitt nedenfor:
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1.7
Designet er registrert i klasse 15-03 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen
«landbruksmaskiner». Det aktuelle designet fremstår som en siktemaskin.
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 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 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 siktemaskiner 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
siktemaskiner 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
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(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 siktemaskiner. Formålet til en
siktemaskin er å sikte og sortere naturstein og andre mineraler som vanligvis er knust til
mindre kornstørrelser. Fordi maskinen skal håndtere stein og sand av ulik størrelse, må
maskinene tåle større vekt, være solide og robuste. For å komme frem til materialet som
skal siles og sorteres, må maskinen være flyttbar, enten ved hjelp av egen kraft eller ved
hjelp av andre kjøretøy. Sikteelementet må være laget av et solid materiale som tåler tyngre
masser og ha huller som lar steinkornene falle gjennom. Maskinen bør ha en mekanisme som
sørger for at de siktede massene plasseres effektivt på ønsket sted. Det er ingen krav til
hvordan sikteelementene er utformet eller hvilken fasong maskinen som helhet har.
Patentstyret har foretatt et raskt bildesøk i søkemotoren Google® for å få et inntrykk av
hvordan siktemaskiner som finnes på markedet er utformet. Her er et lite utdrag av bildene
vi fikk treff på:
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Bildene viser at designerens frihet på området er relativt stor med hensyn til utformingen av
siktemaskiner.
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 prioritetsdagen 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. Den dagen designet er
ansett allment tilgjengelig kalles «stikkdagen».
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.
Videre står det «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 stikkdagen. Designregistreringen har prioritet fra EUIPO. Søknaden
til EUIPO ble innlevert 10. mai 2016. Stikkdagen for designregistreringen er derfor 10. mai
2015.
Kravstiller hevder at designet var allment tilgjengelig før stikkdagen 10. mai 2015, og derfor
ikke oppfyller kravet til nyhet.
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Som dokumentasjon for kravet har Patentstyret mottatt en e-post sendt til kravstiller fra
innehaver ved Ultra Plant Trommels 31. mars 2015. E-posten inneholder et bilde av en
siktemaskin.
Kravstiller hevder også at innehavers design mangler individuell karakter. Dette begrunnes
med at kravstiller har vært kjent med lignende design siden 2009.
Som dokumentasjon for å vise at designet ikke hadde individuell karakter på stikkdagen har
vi mottatt utskrifter fra webarkivet «Wayback machine», nemlig:


Bilder av Ultra T-1500 Trommel fra innehavers hjemmesider www.ultraplantltd.com
datert 18. september 2014.



Stillbilder av et sikteverk i bruk fra videodelingssiden YouTube. Det eldste bildet er
datert 14. juli 2011.



Annonse fra Finn.no hvor Avitec Eiendom AS averterer en «Ultrascreen Ultra Deck
Screen» med årsmodell 2012.

Patentstyrets vurdering av om designet har individuell karakter, jf. designloven § 3 første og
tredje ledd
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
stikkdagen, jf. § 3 tredje ledd.
Motholdene i saken ble gjort allment tilgjengelig før stikkdagen til designregistreringen 10.
mai 2015.
Patentstyret må foreta en konkret sammenlikning av helhetsinntrykket det påklagede
designet gir med helhetsinntrykket hvert enkelt mothold gir. Ved vurderingen skal det tas
hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utformingen av designet. Patentstyret har
slått fast at designeren av siktemaskiner har stor frihet ved utformingen av maskinene. Små
forskjeller ved designene vil derfor kunne gi den informerte brukeren det samme
helhetsinntrykk og dermed ikke gi det påklagede designet individuell karakter.

Design 1.3 i designregistreringen ser slik ut:
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Mothold 1 - Bilde av «Ultra Screen» fra innehavers hjemmeside datert 18. september 2014
ser slik ut:

Design 1.3 og motholdet har tilnærmet identisk form. De skiller seg fra hverandre ved
skapene nederst på panelsiden. Design 1.3 har et lengre, rektangulært formet skap på høyre
side og et mindre skap på venstre side. Det er et smalt mellomrom mellom skapene på
panelet. Til forskjell har motholdet et smalt stående skap ytterst på høyre side og et
kvadratisk formet skap plassert ovenfor hjulet. Mellom skapene er det et større område som
ikke er skap, men som fremstår som et rent paneldekke. Sett hen til den store grad av frihet
designeren har ved utformingen av det aktuelle designet, gir design 1.3 og motholdet samme
helhetsinntrykk, nemlig som en kompakt maskin med et hjul på venstre side og en støttefot
på høyre side. Toppen av maskinen og armen som står ut på venstre side skråner parallelt
og med samme grad oppover mot venstre. Skapene øverst på siden har identisk utforming.

Design 1.4 i designregistreringen ser slik ut:

Mothold 2 - Stillbilde fra film fra YouTube av «Ultra Deck Screen» datert 5. juni 2012 ser slik
ut:
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Mothold 3 - Stillbilde fra film fra YouTube av «Ultra Deck» datert 3. september 2014 ser slik
ut:

Mothold 4 - Bilde av «Ultra Deck Screen» med årsmodell 2012 i annonse på Finn.no ser slik
ut:
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Design 1.4 er et speilbilde av design 1.3. Designet har identisk form som mothold 2 og
mothold 3 og tilnærmet identisk form som mothold 4, nemlig som en kompakt maskin med
et hjul på høyre side og en støttefot på venstre side. Toppen av maskinen og armen som står
ut på høyre side stiger parallelt og med samme grad oppover mot høyre. Den øverste
utstikkeren på mothold 4 står noe lavere enn utstikkeren i design 1.4, mothold 2 og mothold
3. Skapene øverst på siden har identisk utforming på design 1.4 og de aktuelle motholdene.
Forskjellen ved design 1.4 og mothold 2, mothold 3 og mothold 4 er utformingen og
plasseringen av skapene nederst på maskinenes panelside. I design 1.4 dekker de nederste
skapene en større flate enn på mothold 2, mothold 3 og mothold 4. De aktuelle skapene på
mothold 2, mothold 3 og mothold 4 er mindre – det ene tett inntil maskinens venstre side og
det andre tett inntil hjulet på maskinens høyre side. Det er et større mellomrom mellom
skapene på mothold 2, mothold 3 og mothold 4 enn på design 1.4. Skapene nederst på
design 1.4 følger maskinens fasong og har noe større flate. Til tross for forskjellene ved
design 1.4 og mothold 2, mothold 3 og mothold 4, gir maskinene samme helhetsinntrykk
sett hen til designerens store grad av frihet.
Design 1.5 i designregistreringen ser slik ut:

Mothold 5 - Stillbilde fra video fra Youtube datert 10. juni 2010 av «Ultra Deck Screen» ser
slik ut:
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Design 1.5 og mothold 5 har fremtredende likheter ved sine utforminger. En lang,
rektangulær formet rist er plassert inne i en kasse med samme lengde. Boksen står på føtter
og det er dekkende flater over ristens langsgående kanter. Boksen, risten og føttene i design
1.5 og i mothold 5 har samme proporsjoner. Det ser ut som at risten er festet til boksen på
samme måte i design 1.5 som i mothold 5. Formen på design 1.5 og mothold 5 skiller seg fra
hverandre ved det utstikkende festet design 1.5 har i frontsiden av boksen. Design 1.5 og
mothold 5 gir samme helhetsinntrykk.
Patentstyret anser det ikke som nødvendig å vurdere designet opp mot de øvrige mothold i
saken da disse gir samme helhetsinntrykk som motholdene vi allerede har vurdert i saken.
Etter en vurdering av designet i designregistrering nr. 85248 og motholdene i saken har
Patentstyret kommet til at designet manglet individuell karakter på stikkdagen 10. mai 2015.
Siden designet ikke anses å ha individuell karakter, er det ikke nødvendig å ta stilling til om
designen var ny, jf. designloven § 3 andre ledd.

Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at designet i
designregistrering nr. 85248 ikke oppfyller nyhetskravet og 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,
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen

Sissel Bøe-Sollund
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