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Patentstyrets avgjørelse av 14. mai 2020 – Kravet om administrativ 
overprøving avvises

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Rein Consult AS, Knut Johnsen og Lasse Johnsen Kvernmo, Karasjok, leverte 21. juni 
2019 inn søknad om registrering av design. Designet ble registrert 24. juli 2019 med 
registreringsnummer 086358, og ble kunngjort i Norsk designtidende 12. august 2019. 

Designet i designregistrering nr. 086358 (logo) ser slik ut: 

Den 13. november 2019 mottok vi et krav om administrativ overprøving av 
designregistrering nr. 086358 fra Strømme Throndsen Design AS, Oslo, med Bull & Co 
Advokatfirma AS, Oslo, som fullmektig (heretter kalt kravstiller). 

Kravet er begrunnet med at designregistrering nr. 086358 må oppheves etter designloven 
§ 25 jf. § 26, fordi designet er registrert for en som ikke har retten til designet. Kravet er 
videre begrunnet med at designet er opphavsrettslig vernet, og at registreringen må 
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oppheves etter designloven § 25 jf. § 7 tredje ledd nr. 2, fordi det krenker en annens rett 
til et åndsverk. 

Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø, svarte på kravet på vegne av innehaverne. Den 18. 
februar 2020 mottok vi henvendelse fra Lasse Johnsen Kvernmo om at videre 
korrespondanse skulle sendes til designhaverne. Ettersom det ikke er innkommet 
fullmakt, og det i designregistreringen er oppført flere innehavere, sendes avgjørelsen 
direkte til alle de tre innehaverne. 

Vilkårene i designloven § 26 er oppfylt. Om vilkårene i designloven § 27 er oppfylt blir en 
del av denne avgjørelsen.  

Ettersom kravet er begrunnet med at designet er registrert av en som ikke har retten til 
designet, bad Patentstyret begge parter om å sende inn dokumentasjon som kunne vise 
eierskapet til designet, eller regulering av dette, jf. designloven § 27 første ledd nr. 4 og 
andre ledd jf. § 26 andre ledd nr. 1 og § 29. Hver av partene har sendt inn noe 
dokumentasjon til støtte for anførslene sine. 

Vi viser til sakens dokumenter for partenes anførsler og innsendt dokumentasjon. 

Patentstyrets vurderinger:
Det er ikke omtvistet at kravstilleren lagde logoen på oppdrag fra selskapet Min Boazu AS, 
men det er omtvistet hvorvidt opphavsrettighetene (utover de ideelle rettighetene) er 
overdratt. Spørsmålet om hvem som har retten til designet er dermed avgjørende for 
begge grunnlagene kravet er begrunnet med. Vi anser altså at dette også gjelder for 
påstanden om at designregistreringen krenker en annens rett til et åndsverk, jf. 
designloven § 7 tredje ledd nr. 2, fordi det ikke alene er den ideelle opphavsrettigheten 
bestemmelsen gjelder. 

Den som setter frem påstanden om at designhaveren ikke har retten til designet, må 
godtgjøre sin rett til designet, se designloven § 29. Bestemmelsen oppstiller her et krav 
om dokumentasjon i tilfeller der det er anført at designhaveren ikke har retten til 
designet. I forarbeidene til designloven, Ot.prp.nr.2 (2002-2003), på side 91 står det at 
«bakgrunnen for bestemmelsen er at Patentstyret ikke har spesielle forutsetninger for å 
foreta vanskelige faktiske vurderinger av hvem som har frembrakt en design, eller av om 
retten til designen har gått over til en annen. Patentstyret bør derfor ha en skjønnsmessig 
adgang til å henvise parten til å reise søksmål for domstolene.»

Reglene om dokumentasjon og henvisning til domstolene gjelder både i saker om 
overføring av registrering og i saker om oppheving av en registrering, se forarbeidene på 
samme side.

Det står videre i forarbeidene at «for at retten [til designet] skal være godtgjort, kreves 
det mer enn vanlig bevisovervekt. Utgangspunktet er at det må legges frem klare beviser 
for at den som har fremmet krav om oppheving eller overføring, har bedre rett til 
designen.»

For at Patentstyret skal kunne vurdere spørsmålet om hvem som har retten til designet i 
en sak om administrativ overprøving, må det bli fremlagt klare bevis for hvem som har 
retten til designet.
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Den innsendte dokumentasjonen i denne saken gir etter Patentstyrets vurdering ikke klare 
beviser for at kravstilleren har bedre rett til designet enn designhaverne. 

Ettersom rettighetsforholdet til designet er omtvistet og den innsendte dokumentasjonen 
ikke gir klare beviser som kan avklare dette, vurderer Patentstyret at spørsmålet om 
hvem som har retten til designet er et spørsmål som krever bevisføring for domstolene. 
Det er ikke egnet for behandling under administrativ overprøving i Patentstyret. 

Vi vil eventuelt endre vårt register når det foreligger en endelig avgjørelse fra en domstol, 
jf. designloven § 35 første ledd. 

Vi vurderer etter dette at vi ikke har mottatt nødvendig dokumentasjon av forhold som er 
påberopt til støtte for kravet, slik at vilkåret i designloven § 27 første ledd nr. 4 ikke er 
oppfylt. Kravet om administrativ overprøving må derfor avvises etter designloven § 27 
andre ledd. 

Det følger av Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle 
rettigheter § 55 første ledd jf. § 51 fjerde ledd at Patentstyret skal tilbakebetale halve 
gebyret når krav om administrativ overprøving avvises etter designloven § 27. 
Kravstilleren vil derfor få tilbakebetalt halve gebyret. 

Denne avgjørelsen kan ikke påklages, jf. designloven § 36 femte ledd.

Beslutning:

Kravet om administrativ overprøving avvises, jf. designloven § 27.

Rikke Løvsjø Hanne Larder


