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PROTOKOLL

Vår ref.: OP2021/00190
Registreringsnr.: 086912
Søknadsnr.: 20210130
Innehaver: MYSTUFF NORGE AS
Innehavers fullmektig: TM IP AS
Kravstiller: TRYGG HELSE AS
Kravstillers fullmektig: ELDEN ADVOKATFIRMA AS

Patentstyrets avgjørelse av 2021.10.13 – Administrativ 
overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Mystuff Norge AS, Oslo, leverte 8. februar 2021 inn søknad om registrering av design. 
Designet ble registrert 30. mars 2021 med registreringsnr. 86912, og ble kunngjort i 
Norsk designtidende 19. april 2021. TM IP AS, Oslo, er innehavers fullmektig (heretter kalt 
innehavers fullmektig).

Den 31. mars 2021 kom det inn krav om administrativ overprøving fra Multicom Norge 
AS, Åmli, med saksnummer OP 2021/00144. Den 21. april 2021 kom det inn krav om 
administrativ overprøving fra Trygg Helse AS, Hokksund, med saksnummer OP 
2021/00190, med Elden Advokatfirma AS, Oslo, som fullmektig. Kravene om administrativ 
overprøving er forent til én sak, jf. designloven § 27 fjerde ledd. Kravstillerne vil heretter 
bli omtalt som «kravstillerne». 

Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 86912 ikke er nytt og ikke 
har individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstillerne 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 tas 
opp til behandling.
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Designet i designregistrering nr. 86912 ser slik ut: 

           

1.1

1.2
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1.4
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1.5

1.6

Designet er registrert i klasse 21-02 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen 
«utstyr og apparater for gymnastikk og sport». 

Både innehaver og kravstillerne har uttalt seg i saken. Anførslene og det vedlagte 
bildematerialet blir ikke gjengitt her i sin helhet. Vi viser til sakens dokumenter.
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Patentstyrets vurderinger:

Spørsmålet i denne saken er om designet i designregistrering nr. 86912 er nytt og har 
individuell karakter, jf. designloven § 3. 

Det følger av designloven § 3 andre ledd at et design er nytt hvis ingen identisk design 
har blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen (eller prioritetsdagen) til 
designregistreringen. Designet anses som identisk med annet design hvis de 
karakteriserende trekkene kun skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter.

Et design er allment tilgjengelig hvis det har blitt offentliggjort, enten ved registrering, har
blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte, jf. designloven § 5 første
ledd. Dette kan for eksempel ha skjedd ved at designet er blitt vist i en brosjyre, på 
nettet, på en messe og lignende. Søker har likevel en frist på 12 måneder fra designet ble 
gjort allment tilgjengelig på å søke om designregistrering. Dette følger av designloven § 6.

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 som har blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen (eller 
prioritetsdagen). 

Tidligere design

Ettersom søknadsdagen er 8. februar 2021, må designet ikke ha blitt allment tilgjengelig 
på noe tidspunkt før 8. februar 2020, jf. designloven § 6. 

Kravstillerne har anført at det omstridte designet er utviklet av Xiaomi Kingsmith i 2019, 
og at det dreier seg om modellen WalkingPad A1. Xiaomi er et svært stort og anerkjent 
kinesisk selskap, som er bransjeledende innenfor elektriske tredemøller, sparkesykler m.v. 
Det aktuelle designet har vært på markedet siden 2019, og anføres å være en av verdens 
mest populære tredemøller. 

Kravstillerne har blant annet fremlagt utskrifter fra nettstedet cavaari.com, hvor ulike 
WalkingPad-modeller sammenlignes og der det er bilder av de ulike modellene, herunder 
WalkingPad A1. Artiklene på nettsiden er datert henholdsvis 1. april 2019 og 1. desember 
2019. 

Videre har kravstillerne vist til at Xiaomi sin modell WalkingPad A1 fikk tildelt RedDot 
designpris i 2019. Det er i denne sammenheng vist til et udatert skriv med bilde av 
tredemøllen med påskriften «design award 2019» og «reddot award 2019».

Kravstillerne har også vist til ulike stillbilder fra Youtube, datert 17. september 2019, 17. 
februar 2020 og 3. mai 2020. Disse bildene viser tredemøller fra forskjellige vinkler, og i 
lukket og åpen bruksstilling. 

Kravstillerne anfører videre at designet har vært utnyttet kommersielt av flere aktører, og 
har i denne sammenheng vist til utskrift fra prisguiden.no, datert 13. april 2021, der det 
fremgår at modellen WalkingPad A1 selges av flere aktører i Norge. 

Det er også fremlagt en faktura til en privatkunde, fra en av kravstillerne, som gjelder 
salg av KINGSMITH Walking Pad WPA1F PRO, datert 28. november 2020. 
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Konkret vurdering av om designet er nytt, jf. designloven § 3 første og andre ledd

Når vi skal foreta vurderingen av om det omstridte designet var nytt på søknadsdagen, 
må vi se på det designet som er registrert, nemlig bildene som fremkommer i 
designregistrering nr. 86912, og foreta en direkte sammenligning med tidligere design. 

Det er tilstrekkelig at ett bevis dokumenterer at det omstridte designet ikke var nytt. Vi 
tar derfor utgangspunkt i bilder som er datert før 8. februar 2020.  

Designet anses som identisk med annet design hvis de karakteriserende trekkene kun 
skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter.

Det registrerte designet viser ett produkt fra forskjellige vinkler, og viser produktet både 
åpent og lukket (såkalte bruksstillinger).

Vi vil påpeke at designet ikke er avmerket som «i farger» i registeret. Det vil si at 
registreringen ikke er bundet av de fargene det er gjengitt i, og at registreringen i 
utgangspunktet har vern for alle farger. 

Designregistrering nr. 86912:

1.1
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1.2

1.3
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1.5

Tidligere design:

Reddot award 2019
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Stillbilde fra Youtube datert 17. september 2019

Fra nettsiden https://www.youtube.com/watch?v=v412Wu67_Vo
Den samme videoen fra Youtube som kravstillerne viser til i bilag 6 fra Advokatfirmaet 

Elden, datert 3. mai 2020

Det omstridte designet har likheter med de eldre designene ved at de alle består av et 
bånd plassert i en ramme med en forhøyet del foran på rammen, heretter kalt 
kontrollpanelet. Under kontrollpanelet er det hjul. På toppen av kontrollpanelet er det 
videre noe som fremstår som tre knapper på linje med hverandre, samt to striper. Ut fra 
bildene fremstår de to stripene som display med plass til treningsinformasjon. 
Kontrollpanelet buer seg på samme måte i både det omstridte og de eldre designene, og 
produktene har de samme slanke linjene som helhet. På siden av tredemøllene, med to i 
front ved kontrollpanelet og to på midten, er det streker/hakk på hver side med den 
funksjon at møllene kan brettes på det midterste punktet. 

Designene har også likheter når de er lukket. Bildet av det tidligere designet i lukket 
bruksstilling har vi hentet fra nettsiden 
https://www.youtube.com/watch?v=v412Wu67_Vo, se over. Bildet viser modellen 
WalkingPad A1, som det er dokumentert var på markedet i 2019, selv om videoen fra 

https://www.youtube.com/watch?v=v412Wu67_Vo
https://www.youtube.com/watch?v=v412Wu67_Vo
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Youtube er datert senere enn nyhetsfristen. Det tidligere designet er svært likt det 
omstridte designet i bilde 1.5. Kontrollpanelet er synlig i begge design og har likt buet 
utseende som i åpen bruksstilling, samt like knapper og display. Videre ser man likheter 
mellom designene i den sammenlagte delen ved at den fremstår som en firkant inntil 
kontrollpanelet med en sort avrundet kvadratisk del i midten og fire knotter i hvert hjørne 
som er det møllene lener vekten på når de er åpne og står på gulvet med denne siden 
ned. Knottene er plassert på samme måte med to på skrå, og to rette, i både det 
omstridte og det tidligere designet. 

Designene skiller seg minimalt fra hverandre med detaljer som at de eldre designene har 
oransje hjul og at forsiden av kontrollpanelet er sort på de eldre designene i motsetningen 
til det omstridte designet der siden er grå. Som påpekt tidligere har det omstridte 
designet ikke vern i spesielle farger, så dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. 

Etter Patentstyrets oppfatning består designene hovedsakelig av de samme 
bestanddelene, og det omstridte designet fremstår som identisk med tidligere design fordi 
de karakteriserende trekkene kun skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter.

Publiseringene av identisk design som designene i designregistreringen skjedde før 8. 
februar 2020 og dermed tidligere enn 12 måneder før søknadsdagen, jf.
designloven § 6. Designet har blitt allment tilgjengelig før nevnte dato ved publisering og 
kommersiell utnyttelse på internett, jf. designloven § 5 første ledd.  

På denne bakgrunn har vi kommet til at designet i designregistrering nr. 86912 ikke er 
nytt, jf. designloven § 3 første og andre ledd. 

Når designet ikke er nytt, er det ikke nødvendig å ta stilling til om designet har individuell 
karakter, jf. designloven § 3 tredje ledd. 

Annet

Innehaver har innsendt en erklæring fra Beijing Kingsmith Technology Co, der det fremgår 
at innehaver har enerett til blant annet kjøp, import, salg og markedsføring til 
detaljhandlere i Norge, av en rekke modeller av produktet ved navn WalkingPad. Det 
fremgår videre at innehaver har retten til å beskytte designet til WalkingPad i sitt navn i 
norsk designregistrering nr. 86912 og 86913. Erklæringen er datert 1. mars 2021. Vi kan 
ikke legge avgjørende vekt på denne erklæringen i saken, da det avgjørende er om 
designet er nytt eller om det har individuell karakter, jf. designloven § 3. Hvilken enerett 
produsenten av produktet har gitt til innehaver, og håndheving av denne eneretten, beror 
på en privatrettslig avtale som ikke kan overprøves av Patentstyret. 

Trygg Helse AS, sin fullmektig, Elden Advokatfirma AS, har levert inn krav om 
saksomkostninger. Vi vil her bemerke at man ikke kan kreve saksomkostninger i 
administrativ overprøving av en designregistrering. Vi viser til patentstyrelova § 9 første 
ledd siste punktum, der det fremgår at saksomkostninger i slike tilfeller kun kan kreves i 
klagesaker, det vil si i en klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). 

Konklusjon: 
Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at designet i designregistrering nr. 
86912 ikke er nytt, jf. designloven § 3 første og andre ledd.
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Kravet om administrativ overprøving er dermed tatt til følge i sin helhet, jf. designloven § 
25 første ledd.

Beslutning:

Registreringen oppheves,
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen Karine Mathisen


