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   KJENNELSE 
 
 

1 Kort fremstilling av saken: 
 

2 Ordmerket LUMEN, internasjonal varemerkeregistrering nr. 1464471, med 
søknadsnummer 201906114, ble ved Patentstyrets avgjørelse av 15. desember 2021 
nektet virkning for følgende varer i klasse 33: 

Wines and other alcoholic beverages (except beers).  
 

3 Patentstyret kom til at merket kunne gis virkning i Norge for følgende varer i klasse 33: 

Liqueurs.  
 

4 Patentstyrets delvise nektelse var basert på at varemerket er egnet til å forveksles med 
nasjonal registrering nr. 241410, ordmerket LUMENE, varemerkeloven § 16 bokstav a, 
jf. § 4 første ledd bokstav b. Det hindrende merket er registrert for blant annet disse 
varene i klasse 32:  

Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker 
og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 

 
5 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter den 14. 

februar 2022 av Bodegas Bilbainas S.A., med Onsagers AS som fullmektig. 
 

6 Saken har vært berostilt frem til 24. februar 2023 etter klagers begjæring. 
 

7 Den 19. januar 2023 ble Klagenemnda meddelt at klagers fullmektig har mottatt en 
samtykkeerklæring fra innehaver av det motholdet merket, LUMENE. 
Samtykkeerklæringen dekker samtlige varer i som er omfattet av klagers søknad. 
Fullmektigen hevder at merket LUMEN dermed kan opprettholdes i sin helhet. 

 
 

8 Klagenemnda skal uttale: 
 

9 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt innen 
fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er således oppfylt. 

 
10 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, har klager mottatt 

samtykkeerklæring fra innehaver av den hindrende registreringen, og bedt om at 
Patentstyrets avgjørelse oppheves slik at registreringen blir opprettholdt i sin helhet. 

 
11 Bakgrunnen for at Patentstyret nektet merket registrert, var at merket var egnet til å 

forveksles med registrering nr. 241410, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første 
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ledd. Som følge av samtykket fra Lumene OY foreligger det ikke lengre en 
registreringshindring mot internasjonal varemerkeregistrering nr. 1464471, ordmerket 
LUMEN. 
 

12 Det foreligger ikke andre grunnlag for å realitetsbehandle klagen i Klagenemnda, jf.  
varemerkeloven § 51. Klagesaken blir derfor å heve og Patentstyrets avgjørelse å 
omgjøre. 

 
13 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4, første ledd fjerde 

punktum.  
 

 
Det avsies slik 
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1. Patentstyrets avgjørelse omgjøres. 
 

2. Klagesaken heves. 

 

 

Sarah Wennberg Svendsen 

(sign.) 
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