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Patentstyrets avgjørelse av 2022.02.18 – Administrativ 
overprøving

Design- og varemerkeavdelingen har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Valdresmeieriet AS, Leira i Valdres, leverte 25. august 2020 inn søknad om registrering av 
design. Designet ble registrert 22. desember 2020 med registreringsnummer 086816, og 
ble kunngjort i Norsk designtidende 11. januar 2021.  

Den 31. oktober 2021 mottok vi et krav om administrativ overprøving av 
designregistrering nr. 086816 fra Galåvolden Gård AS, Røros (heretter kalt kravstiller). 

Kravet er begrunnet med at designet i designregistrering nr. 086816 ikke er nytt og ikke 
har individuell karakter, jf. designloven § 3. Kravstilleren hevder på dette grunnlaget at 
designet må oppheves, jf. designloven § 25. 

Vilkårene i designloven §§ 26 og 27 er oppfylt, og kravet om administrativ overprøving tas 
opp til behandling.

Designet i designregistrering nr. 086816 ser slik ut: 

Designet er registrert i klasse 09-03 i Locarno-klassifiseringen, med produktangivelsen 
«Del av emballasjeeske for ost». 
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Både innehaveren og kravstilleren har uttalt seg i saken. Anførslene og det vedlagte 
bildematerialet blir ikke gjengitt her i sin helhet. Vi viser til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:
Ifølge designloven § 1 kan man ved registrering oppnå enerett til å utnytte designen etter 
bestemmelsene i loven (designrett). Formålet med loven er å stimulere til utvikling av 
estetisk og funksjonelt gode produkter, til glede for forbrukerne og samfunnet ellers. 
Loven er en harmonisering med rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre, som 
er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XVII. Beskyttelsen er lik som i EU. Norge er ikke 
underlagt EU-domstolene, men praksis derfra har stor betydning for fortolkningen av 
designloven. 

Spørsmålet i denne saken er om designet i designregistrering nr. 086816 oppfyller 
vilkårene for at designrett kan oppnås, nemlig om designet 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.

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). 

Den informerte brukeren
Det følger av forarbeidene til designloven 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 (Ot.prp. nr. 2 (2002-2003) s. 
74). 

EU-domstolen uttaler i avgjørelse C-281/10 P, PepsiCo, avsnitt 53, at den informerte 
brukeren ligger et sted mellom gjennomsnittsforbrukeren (som gjelder i 
varemerkeretten), 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 (som gjelder i patentretten). Begrepet «informert bruker» 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.

Designerens frihet
Når det gjelder vurderingen av individuell karakter står det i betraktning nr. 13 i fortalen 
til EUs designdirektiv at det må foreligge tydelige forskjeller i helhetsinntrykket mellom et 
design og eksisterende formgivning. Det må også tas hensyn til det produktet og den 
industrielle sektoren designet gjelder, og til graden av frihet designeren hadde ved 
utviklingen av designet. Videre fremgår det av forarbeidene til designloven at 
forskjellskravet må avpasses alt ettersom formgivningen gjelder en bruksgjenstand, hvor 
designeren har mindre frihet, eller om det gjelder et fantasiprodukt (Ot.prp. nr. 2 (2002-
2003) s. 22). Forskjellskravet vil lettere være oppfylt hvis spillerommet er lite. Dette er 
også stadfestet i rettspraksis fra EU, jf. blant annet i EU-rettens avgjørelser T- 11/08, 
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Kwang Yang Motor vs OHIM, og T-83/11 og T-84/11, Antrax It Srl vs The Heating 
Company (THC).

Graden av designerens frihet defineres ut ifra de egenskapene 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 (se 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).

Tidligere design
I en administrativ overprøving av en designregistrering, er det avgjørende for resultatet at 
kravstilleren 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. 086816 er 25. august 2020. 

For at Patentstyret skal kunne vurdere fremlagte bevis, må dokumentene være tydelig 
datert. Det er tilstrekkelig at ett bevis dokumenterer at det omtvistede designet ikke 
hadde individuell karakter og ikke var nytt på søknadsdagen.

Kravstilleren har lagt ved tre bilder hentet fra Facebook, som viser innehaverens ost i 
emballasje for salg. Bildene er datert 5. august 2016, 8. september 2016 og 30. oktober 
2018, og er alle fra tidspunkter før søknadsdagen til det omtvistede designet. 

Kravstilleren har videre gitt opplysninger om at innehaverens design ble utarbeidet i 2011, 
og både kravstilleren og innehaveren har lagt ved en e-post fra innehaveren med 
opplysninger om arbeidet som er gjort med designet av emballasjen. E-posten er datert 6. 
oktober 2021. Den inneholder ingen bilder som viser tidligere design. Kravstilleren har 
sendt inn en faktura fra Trondheim eskefabrikk datert 19.09.2016, for bestilling av 
«Osteeske Valdresost». Denne inneholder noe som ser ut som en teknisk tegning av en 
osteeske. 

Kravstilleren har også lagt ved et bilde som viser ost i emballasje fra Myrdal Gård med et 
klistremerke hvor det står «2018-19 World Cheese Awards Gold». Selve publikasjonen av 
bildet er ikke datert, og vi kan ikke med sikkerhet vite om emballasjen er fra 2018-2019 
eller fra et senere tidspunkt med klistremerket som en opplysning om tidligere tildeling av 
pris. Vi vil derfor ikke legge til grunn dette bildet i saken. 

Konkret vurdering av om designet har individuell karakter

For å vurdere om et design har individuell karakter har EU-retten beskrevet en vurdering i 
fire trinn, jf. blant annet EU-rettens dom T-525/13, H&M Hennes & Mauritz vs OHMI – 
Yves Saint Laurent (Sacs à main), avsnitt 32. For det første må man avgjøre hvilken 
bransje og produkt designet er ment å gjelde, for det andre definere den informerte 
brukeren, for det tredje vurdere graden av designerens frihet og for det fjerde foreta en 
sammenligning av helhetsinntrykket det omtvistede designet gir med helhetsinntrykket 
det tidligere designet gir den informerte brukeren.

1. Produktet er emballasje til bruk for ost. 
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2. Den informerte brukeren er kjent med formålet for bruken av produktene og vil være 
kjent med hvilke emballasjer som finnes på markedet, samt være oppmerksom nok til 
å oppfatte forskjeller mellom disse produktene. Den informerte brukeren vil typisk 
være en osteprodusent som trenger emballasje til pakking av sine produkter, eller 
være andre som pakker ost.

3. Designerens grad av frihet vil være avhengig av hvilke variasjonsmuligheter 
designeren har hatt ut fra den funksjonen produktet skal fylle. Emballasje for ost er 
ment å inneholde ost. Emballasjen må derfor være i et materiale som det er trygt å 
oppbevare mat i. Det er i utgangspunktet ingen krav til formen på emballasjen, men 
den vil ofte følge av osten form, slik denne blir laget, skåret opp eller bearbeidet før 
pakking. Ost kan komme i mange ulike konsistenser, størrelser og former. Ost kan ha 
vanlige geometriske former eller mer kreative former, særlig hvis det er tale om myke 
oster. Emballasjen vil derfor kunne ha et stort spenn i materialer og utforming. Det er 
ingen krav til farger eller dekorative utforminger på selve emballasjen. Samlet sett er 
designers frihet relativt stor.

4. Sammenligningen av designene, hvor den informerte bruker tar hensyn til 
produktet/sektoren, designerens grad av frihet og vurderer om helhetsinntrykket er 
tilstrekkelig forskjellig.

Kravet om at et design skal ha individuell karakter gjelder alle design, også selv om 
designet er innehaverens eget. Det eneste unntaket er hvis designet har blitt vist 
offentlig, for så å bli søkt registrert innen 12 måneder fra offentliggjøringen. 

I denne saken er de innsendte bildene av innehaverens ost datert i 2016 og 2018, og er 
derfor lenger tilbake i tid enn 12 måneder før søknadsdagen til designet. Vi vil derfor ta 
utgangspunkt i disse bildene i vurderingen.

Designene som skal sammenlignes ser slik ut: 

Designregistrering nr. 086816
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Tidligere design

                      

Det omtvistede designet viser en del av emballasje for ost. Det er ingen synlige 
tekstelementer eller figurative elementer. Det er hovedlinjene på delen (forsiden) av 
emballasjen vi ser, og linjene på tvers av denne hovedformen oppfattes som omrisset av 
en etikett. Bildene av det eldre designet viser emballasje for ost fra flere vinkler, det er 
tekst på etiketten og figurative elementer på sidene av emballasjen, samt ost inni 
emballasjen. 

I sammenligningen av designene må man ta hensyn til det som faktisk er beskyttet, og se 
bort ifra det som ikke er beskyttet, jf. EU-rettens avgjørelser T-666/11, Budziewska v 
OHIM, Puma (Bounding feline), avsnitt 30 og T-9/15, Ball Beverage Packaging Europe Ltd 
vs. EUIPO (cans), avsnitt 79. 
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Sammenligningen blir definert av designet i designregistreringen som skal overprøves, og 
er i denne saken begrenset til emballasjens forside med hovedlinjer, uten andre grafiske 
elementer eller innhold. Vi må derfor sammenligne samme del av emballasjen mot 
hverandre, og vi må se bort ifra teksten og de grafiske elementene i det eldre designet og 
selve osten inni denne emballasjen. 

Designene er like hverandre ved at de har en ytre trekantform, med en svakt avrundet 
linje i den bredeste enden. Videre har begge samme ytre form på etiketten som går på 
tvers av hovedformen på samme sted. 

En av forskjellene mellom dem er at den ytre formen på etiketten ses som en enkel linje i 
det omtvistede designet, men som satt sammen av to linjer i ulike farger i det eldre 
designet. Videre har de eldre designene en sort, taggete sirkelform på etiketten. Denne 
fremkommer ikke som en egen sirkelform i det omtvistede designet. Her ser man bare 
den ytre linjen på etiketten, hvor man ser den som en tagget halvsirkel som del av linjen 
til etiketten.

Designene har samme hovedform og samme ytre hovedlinjer på en etikett som går på 
tvers av hovedformen på samme sted. Forskjellene i den taggete sirkelformen og den 
enkle mot den doble ytre linjen på etiketten, er etter vår vurdering for små til at den 
informerte brukeren vil vurdere helhetsinntrykkene til designene som forskjellige. Når 
man tar i betraktning at designerens frihet er relativt stor, er forskjellene ikke 
tilstrekkelige til å gi det yngste designet individuell karakter.

Vi har derfor kommet til at designet i designregistrering nr. 086816 mangler individuell 
karakter, jf. designloven § 3 tredje ledd. 

Et design må både være nytt og ha individuell karakter, jf. designloven § 3 første ledd.  
Når vi har kommet til at designet ikke har individuell karakter, er det ikke nødvendig å ta 
stilling til om designet er nytt, jf. designloven § 3 andre ledd.

Annet

Innehaveren mener at kravstilleren har brutt markedsføringsloven §§ 25 og 30.

Vurderinger etter markedsføringsloven ligger utenfor Patentstyrets myndighetsområde, og 
vi kan derfor ikke ta stilling til anførslene knyttet til disse bestemmelsene. 

Konklusjon: 
Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at designet i designregistrering nr. 
086816 ikke har individuell karakter, jf. designloven § 3 tredje ledd.

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

Beslutning:

Registreringen oppheves,
jf. designloven § 25 første ledd.

Marie Rasmussen Rikke Løvsjø


