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AVGJØRELSE 

1 Kort fremstilling av saken: 

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. desember 2015 hvor det følgende 

figurmerket med internasjonal registrering nr. 1020329 og norsk søknadsnummer 

200912748, ble nektet virkning for samtlige varer: 

 

Klasse 13: Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; cartridges; revolver 

cartridges, pistol cartridges, hand gun cartridges, plastic cartridges and metal cartridges; 

hunting cartridges; hunting cartridge cases; percussion caps; detonator caps; lead shots 

for hunting; electric primers; gun plugs. 

3 Klagenemnda kom i sin avgjørelse av 27. juni 2016 til samme resultat som Patentstyret. Med 

hensyn til begrunnelse vises det til avgjørelse i sak 16/021. 

4 Klagenemndas avgjørelse ble deretter brakt inn for Oslo tingrett av innehaver av den 

internasjonale registreringen, Nammo Schönebeck GmbH. Stevningen ble presisert til å kun 

gjelde varene «ammunition and projectiles» og «cartridges» i klasse 13. Klagenemndas 

avgjørelse hva gjelder de resterende varene er derfor rettskraftig. 

5 Oslo tingrett avsa dom i sak TOSLO-2016-135037 den 11. april 2017 med følgende slutning:  

1 Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak VM 16/021 av 17. juni 2016 

oppheves når det gjelder den del som nekter å gi internasjonal varemerkeregistrering 

nr. 1020329 virkning i Norge for «ammunition and projectiles» og «cartridges» i klasse 

13. 

6 Borgarting lagmannsrett forkastet statens anke den 8. november 2018 (LB-2017-105565), og 

dommen er rettskraftig. Klagenemndas avgjørelse for «ammunition and projectiles» og 

«cartridges» i klasse 13 er opphevet og en ny avgjørelse må fattes.  

7 Klagenemnda skal uttale: 

8 Ved den fornyede behandling av klagesaken, må Borgarting lagmannsretts vurdering av 

merkets registrerbarhet, legges til grunn. 
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9 Oslo tingrett fant at det aktuelle figurmerket ikke var beskrivende og at det var tilstrekkelig 

særpreget til at det kunne registreres for de påankede varene i klasse 13, nemlig 

«ammunition and projectiles; cartridges», jf. § 14 første og andre ledd. Lagmannsretten 

bekreftet at merket oppfylte kravene til registrering i varemerkeloven § 14 og forkastet 

statens anke.   

10 Det foreligger etter dette ingen gjenstående registreringshindringer, og den internasjonale 

registreringen gis virkning i Norge for «ammunition and projectiles; cartridges», jf, § 70 

andre ledd. 

11 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4 første ledd fjerde pkt.  

 

Det avsies slik 
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Slutning 

 

1 Internasjonal registrering nr. 1020329 gis virkning i Norge for:  

 

Klasse 13: «Ammunition and projectiles; cartridges». 

 

 Lill Anita Grimstad  

 (sign.)  
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