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PROTOKOLL 

 

Vår ref.: OP2021/00366 

Registreringsnr.: 087067 

Søknadsnr.: 20210411 

Innehaver: TREWERK AS 

Kravstiller: HEKKAN DESIGN ENGELSGJERD 

 

Patentstyrets avgjørelse av 2022.02.10 – Administrativ 

overprøving 

 

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende: 

 

 

AVGJØRELSE 

 

Trewerk AS, Oslo, leverte 24. april 2021 inn søknad om registrering av design. Søknaden 

ble registrert 6. august 2021 med registreringsnr. 87067, og ble kunngjort i Norsk 

designtidende 23. august 2021.  

 

Den 19. august 2021 kom det inn krav om administrativ overprøving fra Hekkan Design 

Engelsgjerd, Sandnes.  

 

Kravet er begrunnet med at design nr. 1 og 3. i designregistrering nr. 87067 ikke er nytt 

og ikke har individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstiller hevder på dette grunnlaget 

at designregistrering nr. 87067 er ugyldig og må delvis oppheves, jf. designloven § 25.  

 

Kravstiller har anført at design nr. 1 og 3 i designregistrering nr. 87067 er helt like som 

kravstillers design nr. 1 og 3 i designregistrering nr. 87022.  

 

Underveis i saksbehandlingen sletter kravstiller design nr. 1 i sin designregistrering nr. 

87022. Han uttaler at han ser at dette designet og design nr. 3 i innehavers 

designregistrering nr. 87067 er like. Det er derfor ikke lenger noe dokumentert eldre 

design til hinder for innehavers design nr. 3, og dette designet blir derfor ikke en del av 

vurderingen. Saken gjelder følgelig design nr. 1 i designregistrering nr. 87067. 

 

Vilkårene i designloven §§ 26 og 27 er oppfylt, og kravet om administrativ overprøving tas 

opp til behandling. 
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Design nr. 1 i designregistrering nr. 87067 ser slik ut:  

 

              
 
1.1  

 
 

 
1.2 

 

 

 
 

1.3 
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Designet er registrert i klasse 25-01 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen 

«interiørflis».  

 

Både innehaver og kravstiller har uttalt seg i saken. Anførslene og det vedlagte 

bildematerialet blir ikke gjengitt her i sin helhet. Vi viser til sakens dokumenter. 

 

 

Patentstyrets vurderinger: 

 

Spørsmålet i denne saken er om design nr. 1 i designregistrering nr. 87067 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 bruker skiller seg fra helhetsinntrykket en 

slik bruker får av annet design som har blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen (eller 

prioritetsdagen).  

 

 

 

Tidligere design 

 

I en administrativ overprøving av en designregistrering, er det avgjørende for resultatet at 

kravstiller kan bevise at et design med samme helhetsinntrykk som det registrerte 

designet, var gjort allment tilgjengelig før søknadsdagen til den aktuelle 

designregistreringen. Søknadsdagen for designregistrering nr. 87067 er 24. april 2021. 

 

Patentstyret vurderer kun tidligere design som er dokumentert i saken. Det må foreligge 

bilder der de tidligere designene er gjengitt klart og tydelig, og bildene må være datert.   

 

Kravstillers designregistrering nr. 87022 har søknadsdag 4. mars 2021. Designet ble 

imidlertid ikke allment tilgjengelig før 17. juni 2021. Det er ikke lagt frem annen 

dokumentasjon for offentliggjøring av designet enn den aktuelle designregistreringen.  

 

Innehavers designregistrering nr. 87067 har søknadsdag 24. april 2021. Dette tidspunktet 

er før kravstillers design ble allment tilgjengelig. Kravstiller har dermed ikke vist at det 

foreligger et tidligere design som var allment tilgjengelig før søknadsdagen til innehavers 

design. Patentstyret kan dermed ikke prøve om designet i designregistrering nr. 87067 er 

nytt og har individuell karakter, jf. designloven § 3.  
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Annet 

 

Innehaver har innsendt dokumentasjon som skal vise at design nr. 1 i designregistrering 

nr. 87067 er eldre enn kravstillers design, da det har blitt publisert blant annet i 

magasiner i 2019. Innehaver har også vist til bestemmelser i markedsføringsloven og 

åndsverksloven, og mener kravstiller har opptrådt illojalt. I og med at innehavers design 

opprettholdes ser vi ingen grunn til å vurdere anførslene knyttet til dette.  

 

 

 

 

Konklusjon:  

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er dokumentert at 

designet i designregistrering nr. 87067 ikke er nytt og ikke har individuell karakter, jf. 

designloven § 3. 

 

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

 

Beslutning: 

 

Registreringen opprettholdes, 

jf. designloven § 25 første ledd. 

 

 

 Marie Rasmussen        Karine Mathisen 

 

 


