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AVGJØRELSE

 

Patentstyrets avgjørelse av 6. juni 2017 – krav om 
administrativ overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE1

Ningbo Heallux International Trading Co Ldt, Ningbo, Kina (heretter omtalt som «Ningbo»), 
leverte 14. mars 2016 inn søknad om registrering av design. Designet ble registrert 8. juni 
2016 med registreringsnummer 85178, ble kunngjort i Norsk designtidende den 4. juli 
2016. Plougmann Vingtoft, Oslo, opptrer som fullmektig for Ningbo i denne saken.

Den 21. november 2016 leverte Mill International, Østerås, Norge, inn krav om 
administrativ overprøving av designet, med Onsagers AS, Oslo, som fullmektig (heretter 
kalt kravstiller eller «Mill»).  

Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 85178 ikke oppfyller 
nyhetskravet og ikke har 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.

Designregistrering nr. 85178 består av to design, en vertikal ovn gjengitt i design nr. 1, og 
en horisontal ovn gjengitt i design nr. 2. 

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 2016/00480
Registreringsnr.: 085178
Søknadsnr.: 20160267
Design: Varmeapparat
Innehaver:
Innehaverens fullmektig:

Ningbo Heallux International Trading Co Ldt
Plougmann Vingtoft

Kravstiller: Mill International AS
Kravstillerens fullmektig: Onsagers AS
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Design nr. 1.1 til 1.7 er gjengitt her:

                        

          

Design nr. 2.1 til 2.7 ser slik ut:
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Designene er registrert i klasse 23-03 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelse 
«varmeapparat». 

Både innehaver og kravstiller har uttalt seg flere ganger i saken. Anførslene og det 
vedlagte bildematerialet blir ikke gjengitt her i sin helhet, og vi viser 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 varmeapparater 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 varmeapparatene 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. 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 
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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 varmeapparater. Kravstiller har 
hevdet at designers frihet er stor, mens innehaver på sin side mener at designer har 
begrenset handlefrihet.

Ovner til oppvarming kan brukes både av privatpersoner til hjemmebruk og av 
profesjonelle, for eksempel på en arbeidsplass. Formålet er å generere varme. Mer 
spesifikt er det her tale om oljeovner som står plassert på gulvet. Ovnen må ha en 
grunnflate, en rist eller gitter for ventilasjon, en eller flere brytere/knapper for å regulere 
varmen og eventuelt gjøre andre innstillinger, samt en slags støtte/fot eller ben som gjør 
at ovnen står stabilt på gulvet. Patentstyret antar at grunnformen kan variere både i 
lengde, bredde og tykkelse. Form og dimensjoner er bare bundet av at ovnen skal 
oppfylle sin funksjon som varmeapparat og at den ikke skal velte. Selv om varmeovner 
tradisjonelt har vært rektangulære er det i prinsippet ingenting i veien for å lage en ovn 
som er eksempelvis kvadratisk eller oval. Dersom grunnformen er rektangulær, kan 
ovnen plasseres enten med langsiden eller kortsiden ned. Kantene kan være mer eller 
mindre spisse eller avrundet. Knapper og brytere, samt gitter eller liknende løsning for 
ventilasjon, kan være plassert ulike steder på ovnen. Det må konkluderes med at 
designerens frihet på området er relativt stor med hensyn til ovnens grunnform og 
støtte/ben. Friheten er også stor når det gjelder dekorative elementer som 
overflatemønster eller farger. Designeren er mer bundet når det kommer til materialvalg; 
i og med at ovnen blir varm, er metall det naturlige valget.

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».

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 
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helhetsinntrykk som det registrerte designet, var gjort allment tilgjengelig før 
innleveringsdatoen til den aktuelle designregistreringen. Innleveringsdatoen for 
designregistreringen er 14. mars 2016. 

Kravstiller har sendt inn dokumentasjon i form av norske og kinesiske 
designregistreringer, produktkataloger og et bilde tatt hos en forhandler. Det er 
tilstrekkelig at ett bevis dokumenterer at det omtvistede designet ikke hadde individuell 
karakter og ikke var nytt. 

Design 85178 nr. 1: sammenlikning av de vertikale ovnene

Patentstyret har sett hen til de motholdene som inneholder bilder av vertikale over.

Mill sin produktkatalog «Winter 2015/2016» viser ovnen «Mill Oil» som er vertikal: 

Bildet er hentet fra forsiden av katalogen, og liknende bilder finnes også på side 4, 5 og 
6. Produktkatalogen er imidlertid ikke datert, og vi kan derfor ikke legge vekt på den som 
et mothold i saken.

Produktbildet fra 7. september 2004 tatt hos forhandleren Coop viser ikke noe tydelig 
bilde av vertikale ovner; pakkene synes å inneholde horisontale ovner. Bildet viser 
innpakkede ovner og viser ikke tydelige bilder av produktene i seg selv. Derfor kan heller 
ikke dette utgjøre et relevant mothold i forhold til Ningbos design nr. 1.

Den kinesiske designregistrering med nummer CN 303128312 S (og 2851158) gjelder 
følgende design: 
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Produktangivelsen er «Convection Heater».

Patentstyret legger til grunn at Mills eier dette designet selv om det ikke fremgår 
uttrykkelig av utskriften fra det det kinesiske registeret. I den vedlagte avtalen Entrusted 
Agreement punkt 1 fremgår det at «The Entrusting Party, Mill International AS, currently 
holds the China Patent» med korresponderende nummer til utskriften av fra det kinesiske 
registeret. Det er ikke bestridt av motpartens fullmektig at Mill International er innehaver 
av designregistreringen.

Den kinesiske designregistreringen har inngivelsesdato 6. januar 2014 og datoen for 
offentliggjøring var 11. juni 2014. Innleveringsdatoen for den omstridte 
designregistreringen er 14. mars 2016, og det er derfor klart at den kinesiske 
registreringen var allment tilgjengelig før dette. Fagkretsen antas å kjenne til tidligere 
registrerte design, og her var det i tillegg tale om en registrering i Ningbo sitt hjemland. 

Her følger en konkret sammenlikning av de to designregistreringene: 

Design nr. 85178 NINGBO HEALLUX Kinesisk design CN 303128312
MILL INTERNATIONAL

   

Design 1.4 og 1.5

Design 1.1
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Design 1.2 og 1.3

    

 

Design 1.6 og 1.7

   

Vi ser av de første bildene (design 1.4 og 1.5) at ovnenes grunnform er tilnærmet 
identisk; rektangulær med avrundede hjørner. Begge ovnene står på høykant. 
Dimensjonene ser ut til å være like. Fargene er også svært like, med hvit grunnflate, 
stålfarget/grått stativ under og et mørkt felt som dekker mesteparten av kanten rundt. 

Design 1.2 og 1.3 i Ningbos design viser at den ene smale langsiden har et avlangt lite 
felt i lys grå farge som kan se ut som en fordypning for løfting. Den andre siden har det 
samme avlange feltet, i tillegg til et mørkt kvadrat og en stor og en liten rund knapp. I 
Mill sitt design har de tilsvarende flatene et felt som så vidt kan skimtes som fordypning 
for løfting, og bare én tydelig rund knapp. Design 1.1 i Ningbos design viser at den 
største runde knappen er mest sentral for helhetsinntrykket. Den er plassert midt på og 
stikker litt ut, slik som den runde knappen i Mill sitt design. 

Stativene under ovnene er i likhet med selve ovnene, rektangulære med buede hjørner. 
Selve metallkanten som berører gulvet er noe bredere i Ningbos fot enn i Mills. På siste 
bilde ser vi at Mills ovn er bredere enn foten den står på. På toppen har begge ovnene et 
slags gitter for ventilasjon. Dette ser nokså likt ut, med langsgående riller.

Den delen som fester selve ovnen til foten er noe ulik. I Ningbo sitt design buer delen 
utover, mens den i Mill sitt design buer innover. Selv om delene buer hver sin vei, har de 
ellers flere likheter ved at de er stålfarget og ser ut til å ha samme bredde og tykkelse. 
Denne delen av ovnen har uansett ingen fremtredende plass i helhetsinntrykket. Det må 
antas at selve ovnen og foten den står på tiltrekker seg mer oppmerksomhet enn den 
delen som forbinder disse to, og som er delvis skjult under ovnen. 

De elementene som skiller ovnene er hovedsakelig måten foten er festet til selve ovnen – 
om denne delen buer utover eller innover – og knappene på den ene langsiden av ovnen. 
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Det er mulig å se forskjell på ovnene dersom man går relativt grundig til verks. 
Helhetsinntrykket er imidlertid svært likt, ved at både selve ovnene og stativene nederst 
har samme form, og tilnærmet like proporsjoner. Patentstyret har særlig lagt vekt på at 
foten kunne ha vært utformet på mange forskjellige måter, eksempelvis kunne oven stått 
på fire ben eller hatt hjul. Mens det må antas å være vanlig med rektangulær form på 
oljeovner, fremstår foten som et særegent og iøynefallende designelement.

Patentstyret har kommet til at den kinesiske designregistreringen gir det samme 
helhetsinntrykket og er nyhetshindrende for Ningbo sitt design nr. 1.

Kravstiller hevder også at deres norske designregistrering 84365, som går under navnet 
«Mill Convection» utgjør et mothold i relasjon til den vertikale ovnen i design nr. 1.

Designregistrering 84365 («Mill Convection») ser slik ut: 

Design 1.1 til 1.5:

                     

Design 2.1 til 2.5:

               

     

Designet er klassifisert som «oppvarmingsutstyr», med tittel «varmeovn».

Det er på det rene at registreringen har bedre prioritet enn det omstridte designet, selv 
om sistnevnte design har prioritet fra en kinesisk søknad. Prioritetsdatoen for Ningbo sin 
registrering er 26. oktober 2015, mens Mill International sin registrering har 
innleveringsdag 24. mars 2014. 
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Patentstyret foretok 15. september 2015 en forundersøkelse av kravstiller (Mill) sin 
vertikale ovn:

Den ble funnet å gi samme helhetsinntrykk som Mill sin horisontale ovn 
(designregistrering 84365). Kravstiller hevder at dette viser at en vertikal og en 
horisontal ovn kan gi samme helhetsinntrykk.

Kravstiller har også vist til at Berlin District Court avsa en midlertidig forføyning den 29. 
august 2016, hvor Ningbo ble påbudt å stanse all bruk av både horisontale og vertikale 
ovner. Grunnlaget for avgjørelsen var at bruken var i strid med Mill sin EU-registrering 
83988 som gjaldt vertikale ovner. Det anføres fra kravstillers side at også dette er et 
argument som taler i retning av at den norske designregistreringen 85178 er et mothold 
som er hindrende for designregistrering 85178 nr. 1.

I og med at Patentstyret har konkludert med at Mills kinesiske designregistrering var 
nyhetshindrende for Ningbo sitt design nr. 1, er det ikke nødvendig å ta stilling til om 
Mills norske designregistrering, som viser en horisontal ovn, er til hinder for Ningbos 
registrering av en vertikal ovn (design nr. 1).  

Design 85178 nr. 2: sammenlikning av de horisontale ovnene

Patentstyret vil først se hen til den norske designregistreringen, som av kravstiller har 
fremhevet som mest sentralt i saken. 

Designregistrering 84365 («Mill Convection») ble gjengitt og omtalt på side 5 og 6.

Problemstillingen blir om designene gir samme helhetsinntrykk.
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Her er en konkret sammenlikning:
Design nr. 85178 NINGBO HEALLUX Design nr. 84365 MILL INTERNATIONAL

 Design 2.1

Design 2.4 og 2.5

Design 1.1

Design 2.1

   

Design 2.2 og 2.3

   

Design 1.2 og 1.3

Design 2.2 og 2.3
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Design 2.6 og 2.7
   Design 1.4 og 1.5                                    

 Design 2.4 og 2.5

Ningbos fullmektig hevder at det er svært mange detaljer som er forskjellige, og at dette 
til sammen gjør helhetsinntrykket forskjellig. Mills fullmektig har på sin side anført at 
ovnene har grunnleggende likheter, og at det bare er uvesentlige detaljer som skiller dem 
fra hverandre.

Patentstyret har sett hen til at ovnenes grunnform later til å være identisk. Når man 
sammenlikner Ningbos design 2.4 og 2.5 med Mills design 1.1 og 1.2 er det bare én 
detalj som er forskjellig, nemlig formen på den delen som fester ovnen til 
gulvstøtten/foten. Denne ulikheten er omtalt ovenfor ved sammenlikningen av de 
vertikale designene.

Ningbos design 2.2 viser flere knapper/brytere enn Mills design 1.2 og 2.2. Det er Mills 
design nr. 1.2 som er mest likt Ningbos design 2.2. Her ser vi to runde knapper brytere i 
begge design, men Ningbos design er annerledes ved at bryterne har ulik størrelse og at 
det er et svart firkantet felt ovenfor.

Når man tar for seg bildene av ovnenes over- og underside er helhetsinntrykket relativt 
likt. Begge ovner har gitter for ventilasjon, med et firkantet felt på hver langside av 
gitteret. Sett fra undersiden, stikker Mills ovn litt lenger ut på kantene i forhold til foten, 
enn det Ningbos design gjør.

Patentstyret har kommet til at de to ovnene gir samme helhetsinntrykk ved at både selve 
ovnene og stativene nederst har samme form, og tilnærmet like proporsjoner. Som nevnt 
ovenfor i drøftelsen om de vertikale ovnene, fremstår foten som et særegent og 
iøynefallende designelement, som kunne ha vært utformet på mange alternative måter. 
Ulikhetene knyttet til festet mellom fot og ovn og knapper/brytere anses ikke å påvirke 
helhetsinntrykket på avgjørende måte.

Patentstyret har kommet til at kravstillers norske designregistrering nr. 84365 viser et 
design som gir samme helhetsinntrykk som designet i designregistrering nr. 85178 
design nr. 2. 
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Kravstiller har også vist til den kinesiske designregistreringen CN 302843263 S som et 
relevant mothold i saken. Den norske designregistreringen antas pga fargen å gi et likere 
helhetsinntrykk med det omstridte designet enn den kinesiske designregistreringen. 
Patentstyret går derfor ikke nærmere inn på dette motholdet, som ser slik ut: 

   (Flere bilder inngår i designet, men her gjengis kun ett.)

Motholdene som består av kinesisk designregistrering nr. CN 303128312 S og norsk 
designregistrering nr. 84365, viser at designet i registrering nr. 85178 ikke var nytt på 
det tidspunktet da designet ble registrert. 

Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at design nr. 1 og 2 i 
designregistrering nr. 85178 ikke oppfyller nyhetskravet og kravet til individuell karakter, 
jf. designloven § 3. 

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

Samlet beslutning:

Registreringen oppheves, 
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen                                        Sarah Wennberg Svendsen


