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Kort fremstilling av saken:
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Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. mars 2020, hvor ordmerket
HYDSUPPLY, med søknadsnummer 201703989, ble nektet registrert for samtlige varer og
tjenester:
Klasse 7:
Maskinverktøy; motorer (unntatt for kjøretøy); maskinkoblings- og transmisjonsdeler
(unntatt for kjøretøy); båndtransportører; flymotorer; støpeformer (maskindeler); generatorer for
elproduksjon; jetmotorer (unntatt for kjøretøy); løfteanordninger; prosesstyringsinnretninger
(hydrauliske); hydrauliske pumper; hydrauliske manøvreringsinnretninger; hydrauliske
akkumulatorer; hydrauliske stempler; hydrauliske jekker; hydrauliske løfteanordninger;
prosesstyringsenheter (hydrauliske); hydraulisk drevet verktøy; hydrauliske verktøy (maskindeler);
hydrauliske ventiler (maskindeler); automatiserte hydrauliske plattformer; hydrauliske forsterkere
[maskindeler]; hydrauliske akkumulatorer (maskindeler); servostyrte hydrauliske pumper
(maskiner); hydrauliske drivanordninger for maskiner, elmotorer og motorer; hydrauliske
manøvreringsinnretninger for ventiler; instrument for prosesstyring (hydrauliske); mekaniske og
hydrauliske heiser; hydrauliske arbeidsplattformer for mobilantenner; hydrauliske presser (for
metallbearbeiding); hydrauliske styringsinnretninger til maskiner; hydrauliske styringsinnretninger
til motorer; hydrauliske transmisjoner, (unntatt for landkjøretøy); koblinger av metall for hydrauliske
apparater; roterende hydrauliske motorer (unntatt for landkjøretøy); hydrauliske momentomformere
(maskinelementer unntatt for landkjøretøy); hydrauliske døråpnere og -lukkere (deler av maskiner);
girkasser for hydrauliske transmisjoner (unntatt for landkjøretøy); hydrauliske drivanordninger for
maskiner, elmotorer og motorer; metallslanger til bruk i hydrauliske systemer i maskiner;
spesialmaskiner til bruk ved montering av hydrauliske slanger; spesialmaskiner til bruk ved
forbehandling av hydrauliske slanger; ikkemetalliske slanger til bruk i hydrauliske systemer i
maskiner; prosesskontrollinstrumenter (pneumatiske); prosesstyringer (pneumatiske); pneumatiske
drivanordninger; pneumatiske pumper; prosesstyringsenheter (pneumatiske); pneumatiske
transportører; pneumatiske jekker; pneumatiske døråpnere og dørlukkere; pneumatisk styrte
ventiler; industrielle pneumatiske verktøy; pneumatiske verktøy (maskiner); pneumatisk drevne
maskiner; pneumatisk drevne presser; pneumatiske løfteanordninger (maskiner); ikke-metalliske
slanger for pneumatiske verktøy; pneumatiske transportører for rørledninger; pneumatiske
drivstoffinnsprøytninger for motorer; pneumatiske manøvreringsinnretninger for ventiler; koblinger
for pneumatiske apparater; pneumatiske manøvreringsinnretninger for reguleringsventiler;
styringsanordninger for industriprosesser (pneumatiske); mekaniske og pneumatiske løftemaskiner;
pneumatisk drevne jekker (maskiner); pneumatisk kontrollerte automatiske ventiler; pneumatiske
styringsanordninger til motorer; pneumatiske styringsanordninger for maskiner; pneumatiske
døråpnere og dørlukkere (maskindeler); pneumatisk døråpnere og -lukkere (deler av maskiner);
ventiler som styres automatisk gjennom pneumatisk styring (maskindeler).
Klasse 12: Hydrauliske turbiner til landkjøretøy og båter; hydrauliske rotasjonsdempere for
kjøretøy og båter; hydrauliske koblinger for landkjøretøy og båter; hydrauliske transmisjoner for
landkjøretøy og båter; hydrauliske rotasjonsmotorer til landkjøretøy og båter; hydrauliske kontakter
for kjøretøy og båter; hydrauliske koblingsanordninger for landkjøretøy og båter; hydrauliske
kraftoverføringsenheter for landkjøretøy og båter; hydrauliske momentomformere for landkjøretøy
og båter; hydrauliske styringssystem for kjøretøy og båter; hydrauliske rotasjonsstøtdempere for
kjøretøy og båter; hydrauliske koblinger med integrerte dempere for landkjøretøy og båter;
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hydrauliske servoventiler som utgjør del av hydraulisk system til kjøretøy og båter; hydrauliske
servoventiler som utgjør del av bremsesystem til kjøretøy og båter.
Klasse 35
Import av og detaljhandel med hydrauliske og pneumatiske pumper, motorer,
instrumenter, maskiner, motordeler og maskindeler, hydraulikkslanger, industrislanger, koblinger,
hurtigkoblinger, pumper, regulatorer, styresystemer, ventiler, sylindre, måleutrustning,
smøreoljesystem, kjølere, akkumulatorer, aggregater, systemer og filtre.
Klasse 37: Konstruksjonstjenester angående hydrauliske og pneumatiske maskiner og apparater
samt smøreoljesystemer; renovering, installasjon, reparasjon, service og vedlikehold av hydrauliske
og pneumatiske maskiner og apparater samt smøreoljesystem for andre.
Klasse 42: Industriell formgivning; ingeniørtjenester; teknisk forskning; forsknings- og
utviklingstjenester vedrørende hydrauliske og pneumatiske maskiner og apparater samt
smøreoljesystemer.

3

Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende for flere
av for varene og tjenestene i klasse 7, 12, 35, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd
bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for samtlige varer, jf.
varemerkeloven § 14 første ledd. Videre ble varemerket nektet registrert som følge av at det
ble ansett å være villedende for flere av varene og tjenestene i klasse 7, 35, 37 og 42, jf.
varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.

4

Klage innkom 20. mai 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den
vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den
25. juni 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5

Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

−

Merket HYDSUPPLY er beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene relatert til
hydraulikk i klasse 7, 12, 35, 37, 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For varene
og tjenestene relatert til pneumatikk, mangler merket særpreg som kjennetegn, jf.
varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Videre er HYDSUPPLY egnet til å villede
med hensyn til egenskaper ved varene og tjenestene relatert til pneumatikk i klasse 7, 35, 37
og 42, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.

−

Varefortegnelsen omfatter en rekke varer og tjenester i klassene 7, 12, 35, 37 og 42. I klasse
7 er varene enten hydrauliske eller pneumatiske, mens varene i klasse 12 er hydrauliske.
Tjenestene i klasse 35, 37 og 42 relaterer seg til hydrauliske og pneumatiske varer, og varer
som kan brukes sammen med hydrauliske og pneumatiske varer. I hovedsak fremstår varene
og tjenestene å rette seg mot en spesialisert omsetningskrets, og gjennomsnittsforbrukeren
anses derfor å ha et over gjennomsnittlig høyt oppmerksomhetsnivå.

−

Det er sannsynlig at en slik særlig oppmerksom gjennomsnittsforbruker lettere vil knytte
merkets beskrivende betydning opp mot egenskaper ved de aktuelle varer og tjenester, idet
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disse nettopp er knyttet opp mot et spesialisert område som gjennomsnittsforbrukeren må
anses å ha særlig kjennskap til.
−

I henhold til et oppslag på HYD i ordboken Merriam-Webster og Oxford Dictionaries ordbok
Lexico, via Onelook.com, er HYD en forkortelse for «hydraulics», som kan oversettes til
«hydraulikk».

−

Betegnelsen hydraulisk beskriver «noe som drives eller virker ved teknisk utnyttelse av
vanns (væskers) trykk og/eller bevegelse». Sett hen til varefortegnelsen bemerkes det også
at Pneumatikk er «en gren av teknikken som utnytter gass under trykk», og «i industriell
sammenheng fremstår pneumatikk som et alternativ til hydraulikk». Videre vises det til
Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA, www.ndla.no), hvor det blant annet siteres følgende
«Forskjellen mellom pneumatikk og hydraulikk er ikke så veldig stor. Hovedforskjellene er
at olje, som er drivmediet i hydraulikk, ikke lar seg komprimere som luft, som er drivmediet
i pneumatikk.»

−

Det engelske ordet SUPPLY kan oversettes til «levering», «forsyning» og «tilførsel».
Sammenstillingen er egnet til å oppfattes i betydninger som «hydraulikklevering»,
«hydraulikkforsyning» og «hydraulikktilførsel».

−

Varefortegnelsen omfatter en rekke varer og tjenester i klassene 7, 12, 35, 37 og 42. I klasse
7 er varene enten hydrauliske eller pneumatiske. Samtlige av varene i klasse 12 er
hydrauliske. Tjenestene i klasse 35, 37 og 42 relaterer seg til hydrauliske og pneumatiske
varer, og varer som kan brukes sammen med hydrauliske og pneumatiske varer.

−

Brukt for de varene som er hydrauliske eller kan ha hydrauliske egenskaper vil HYDSUPPLY
som helhet direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av varenes art og
egenskaper – det at disse drives av hydraulikkteknikk eller er hydrauliske, og at de er
supplert med eller kan tilføre hydraulisk teknikk. I relasjon til tjenestene i klasse 35, 37 og
42 vil HYDSUPPLY som helhet direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivende
angivelse av formålet med tjenestene og egenskaper ved varene som tjenestene knytter seg
til. For eksempel det at varene som importeres, selges, konstrueres, renoveres og forskes på,
drives av hydraulikkteknikk eller er hydrauliske, eller at tjenestene går ut på å forsyne eller
tilføre hydraulisk drevne varer.

−

Den spesialiserte gjennomsnittsforbrukeren med særlig kjennskap til de aktuelle varene og
tjenestene vil lettere knytte merkets beskrivende betydning opp mot egenskaper ved de
varene og tjenestene.

−

Når det gjelder hvorvidt merketeksten er villedende, legger Patentstyret til grunn at
gjennomsnittsforbrukeren er i stand til å skille termene hydraulikk og pneumatikk fra
hverandre og de vet forskjellen på teknikkene.

−

Selv om hydraulikk og pneumatikk er beslektede teknikker, har de likevel ulike egenskaper.
Siden de pneumatiske varene og tjenestene har andre egenskaper og er utstyrt med en annen
teknikk enn den teknikken som bestanddelen HYD vil oppfattes som, vil det foreligge en
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tilstrekkelig alvorlig risiko for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil kunne få
uriktig forestilling om hvilke egenskaper og teknikk varene og tjenestene knytter seg til, fordi
disse er pneumatiske og ikke hydrauliske, slik bestanddelen HYD oppfattes som en angivelse
for.
−

Sammenstillingen med SUPPLY endrer ikke dette, da dette ordet sammenstilt med HYD, vil
forstås som at varene og tjenestene for eksempel er forsynt med hydraulikkteknikk eller
relaterer seg til forsyning av varer og tjenester relatert til hydraulikk

6

Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

−

Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og avgjørelse, og påklager avgjørelsen i sin helhet.
Det bestrides at merketeksten er beskrivende og uten særpreg etter varemerkeloven § 14, og
at merket er villedende med hensyn til egenskaper ved de pneumatisk relaterte varene og
tjenestene i klasse 7, 35, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.

−

Det er helhetsinntrykket av merket som skal undergis en vurdering, og klager er av den
oppfatning at merket samlet sett er egnet til å oppfattes som et identifikasjonsmerke.

−

Merket «HYDSUPPLY» kan ikke forstås slik at det er kvalitets- og/eller egenskapsangivende
for de søkte varene og tjenestene. Den isolerte bestanddelen HYD kan bety eksempelvis
HYDRO, det vil si vannbasert, eller HYDRA, det vil si det skremmende mystiske monsteret
Hydra, med kropp som en slange og ni hoder, men ikke som en forkortelse for «hydraulikk».

−

Det er mulig å forstå merket på ulike måter, men gjennomsnittsforbrukeren kan på ingen
måte slutte seg til at HYDSUPPLY umiddelbart har den av Patentstyret anførte betydning

−

Det avgjørende må være at det ikke er nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil
oppfatte utsagnet som egenskapsangivende for varene, all den tid merket i høyden kan bli
oppfattet som suggestivt. Det er ingenting beskrivende med HYDSUPPLY, og det er ikke
registreringshindrende i seg selv at merket antyder en viss suggestiv retning for merket.

−

Merket HYDSUPPLY fremstår som rytmisk og lettlest, og fører til at det «faller lett i
munnen». Følgelig er det også lett for gjennomsnittsforbrukeren å memorere merket. Det
skal for øvrig ikke benektes at merket er ment å ha en viss salgsfremmende effekt. Dette er
naturligvis tilsiktet, ettersom merket har til formål å øke potensielle kunders inklinasjon til
å gå til anskaffelse av nettopp dette produktet.

−

Tilbydere av konkurrerende produkter vil stå fritt til å bruke ordene HYDRO og SUPPLY
hver for seg for å beskrive sine egne varer, ettersom det er helheten av varemerket
HYDSUPPLY som søkes beskyttet for de aktuelle varene og tjenestene.

−

Merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i
gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke, og et minimum av distinktivitet
skal være tilstrekkelig. Det vises til prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGONsaken, SUPERLEK-saken og BABY-DRY-avgjørelsen.
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7

Klagenemnda skal uttale:

8

Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

9

Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten HYDSUPPLY.

10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de
alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til
varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det
utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som
angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i
varemerkeloven § 14 første ledd.
11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049, GOD MORGON, at ved tolkningen av
varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets
(2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de
tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR2016-1993-A, PANGEA AS og HR-2016-2239-A, ROUTE 66.
12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse
som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en
angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at
varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor
forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte
forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i
sakene C-39/97, Canon og C-299/99, Philips/Remington.
13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon
til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak
C-273/05 P, Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer
eller tjenester vil oppfatte merket.
14 Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de konkrete varene og
tjenestene i klasse 7, 12 35, 37 og 42 i hovedsak vil omfatte profesjonelle aktører som jobber
med hydraulikk og pneumatikk, som man må kunne regne med har en skjerpet
oppmerksomhet. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig
oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom
varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil
oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for
eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
16 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis
klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen
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må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens
uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin,
avsnitt 25 og 26. Det er derfor merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger
imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten
vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er
helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet
som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er
så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning
hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt
25.
17 Klagenemnda legger til grunn at merketeksten vil bli oppfattet som en sammenstilling av
HYD og SUPPLY, og at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode
engelskkunnskaper. Når HYD anvendes på varer og tjenester som gjelder eller som relaterer
seg til hydraulikk, slik som «hydrauliske verktøy (maskindeler); hydrauliske ventiler
(maskindeler); automatiserte hydrauliske plattformer», «hydrauliske turbiner til
landkjøretøy og båter; hydraulisk system til kjøretøy og båter», «konstruksjonstjenester
angående hydrauliske maskiner og apparater samt smøreoljesystemer» og «renovering,
installasjon, reparasjon, service og vedlikehold av hydrauliske maskiner og apparater samt
smøreoljesystem for andre», er Klagenemnda av den oppfatning at den relevante
gjennomsnittsforbrukeren – for slike varer og tjenester – umiddelbart vil forstå dette som
en forkortelse for «hydraulikk» eller «hydraulisk», og dermed som en angivelse av art og
egenskaper ved varene og tjenestene. Det er sannsynlig at en særlig oppmerksom
gjennomsnittsforbruker lettere vil knytte merkets beskrivende betydning opp mot de
aktuelle varer og tjenester, idet disse nettopp er knyttet opp mot et spesialisert område som
gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha særlig kjennskap til, jf. Klagenemnda i VM
16/00031, Welltech Fluid Imager, avsnitt 20. Ordet SUPPLY vil på sin side uten videre
oppfattes i betydningen levere/forsyne.
18 Når merketeksten anvendes på tjenester som gjelder eller som relaterer seg til hydraulikk,
slik som de nevnte i avsnitt 17, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte
sammenstillingen som en angivelse av tjenestens art og formål, nemlig at de gjennom
tjenestene sørger for å levere/forsyne markedet med varer som anvender hydraulikk.
Sammenstillingen tilfører ikke helheten noe utover summen av de enkelte beskrivende
elementene HYD og SUPPLY. Den omstendighet at HYD kan ha andre betydninger, slik som
hydro, er i denne sammenheng ikke avgjørende. Et merke anses som beskrivende så lenge
én mulig betydning direkte og umiddelbart kan oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolen i
C- 191/01 P, Doublemint, og Klagenemnda er ikke i tvil om at HYD for slike varer og tjenester
som nevnt i avsnitt 17 vil oppfattes som en forkortelse for hydraulikk/hydraulisk. Det
foreligger etter dette en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordsammenstillingen
HYDSUPPLY og varene og tjenestene i klasse 7, 12, 35, 37 og 42 som gjelder eller som
relaterer seg til hydraulikk, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
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19 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordsammenstillingen heller ikke være
egnet til å skille klagers varer og tjenester i klasse 7, 12, 35, 37 og 42 som nevnt ovenfor, fra
andres. I relasjon til disse varene og tjenestene vil dermed ikke gjennomsnittsforbrukeren
kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve ordsammenstillingen, slik at
merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
20 Klager har vist til prinsippene fra HR-2001-1049, GOD MORGON, HR-1999-34-A,
SUPERLEK og C-383/99 P, BABY-DRY, og til sak VM 17/00055, SMARTSHIELD, når det
gjelder hvor distinktivtetsnormen skal ligge. Klagenemnda er av den oppfatning at
avgjørelsene i GOD MORGON, SUPERLEK og BABY-DRY må vurderes i lys av ny
rettspraksis fra både Høyesterett, EU-domstolen og EU-retten som i løpet av de siste 10-15
årene har gitt et langt mer nyansert og presist bilde av hvor gjeldende distinktivitetsnorm
skal ligge. Uttalelser i de nevnte avgjørelsene om at terskelen for særpreg er lav, sier i seg
selv ikke så mye. Det er de vurderingsmomenter som fremgår av relevant rettspraksis som
er av betydning. Etter avgjørelsen i BABY-DRY har eksempelvis EU-domstolen avsagt
avgjørelser i C-191/01 P, Doublemint, C-363/99, Postkantoor og C-265/00, Biomild, hvor
distinktivitetsnormen korrigeres og presiseres ytterligere. Klagenemndas vurdering tar
utgangspunkt i den gjeldende distinktivitetsnormen, slik den kommer til uttrykk i
nåværende praksis.
21 Klagenemnda er imidlertid av en annen oppfatning enn Patentstyret når det gjelder varene
og tjenestene i klasse 7, 35, 37 og 42 som gjelder eller som relaterer seg til pneumatikk, slik
som «pneumatisk drevne maskiner; pneumatisk drevne presser; pneumatiske
løfteanordninger (maskiner)», «Import av og detaljhandel med pneumatiske pumper,
motorer, instrumenter, maskiner, motordeler og maskindeler», «renovering, installasjon,
reparasjon, service og vedlikehold av pneumatiske maskiner og apparater samt
smøreoljesystem for andre» og «forsknings- og utviklingstjenester vedrørende pneumatiske
maskiner og apparater samt smøreoljesystemer». Når merkeelementet HYD anvendes på
slike varer og tjenester som er pneumatiske, kan ikke Klagenemnda se at det er sannsynlig
at den relevante gjennomsnittsforbrukeren – med det oppmerksomhets- og kunnskapsnivå
som må legges til grunn for denne omsetningskretsen – umiddelbart vil oppfatte
bestanddelen HYD som forkortelse for hydraulikk. Når HYD ikke oppfattes som en
beskrivende forkortelse for pneumatikk, mangler det en kobling mellom merket og varene
og tjenestene som gjør at Klagenemnda ikke kan se at merket hverken er beskrivende eller
uten det nødvendige særpreg for slike varer og tjenester. Nektelsesgrunnene i
varemerkeloven § 14 første og andre ledd gjør seg dermed ikke gjeldende.
22 I forlengelsen av dette, vil merketeksten heller ikke oppfattes som villedende med hensyn til
varenes og tjenestenes art, egenskap og formål etter § 15 første ledd bokstav b. Den relevante
gjennomsnittsforbrukeren hva gjelder disse varene og tjenestene, som er mer oppmerksom
og kunnskapsrik, vil ikke bli ledet til å tro at man får hydrauliske varer og tjenester når
HYDSUPPLY brukes for pneumatiske varer og tjenester.
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23 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket må nektes registrert i Norge for varer og
tjenester i klasse 7, 12, 35, 37 og 42 som gjelder eller som relaterer seg til hydraulikk, jf.
varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Patentstyrets avgjørelse må imidlertid omgjøres
for varene og tjenestene i klasse 7, 35, 37 og 42 som gjelder eller som relaterer seg til
pneumatikk, hvor klagers merke anses som tilstrekkelig særpreget, slik at merket for disse
varene og tjenestene må registreres. Videre må Patentstyrets nektelse etter varemerkeloven
§ 15 første ledd bokstav b oppheves. Klagen tas dermed delvis til følge.

Det avsies slik
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Slutning
1
2

Klagen tas delvis til følge.
Ordmerket HYDSUPPLY, med søknadsnummer 201703989,
nektes registrert for «maskinverktøy; motorer (unntatt for
kjøretøy); maskinkoblings- og transmisjonsdeler (unntatt for
kjøretøy);
båndtransportører;
flymotorer;
støpeformer
(maskindeler); generatorer for elproduksjon; jetmotorer (unntatt
for kjøretøy); løfteanordninger; prosesstyringsinnretninger
(hydrauliske);
hydrauliske
pumper;
hydrauliske
manøvreringsinnretninger;
hydrauliske
akkumulatorer;
hydrauliske
stempler;
hydrauliske
jekker;
hydrauliske
løfteanordninger; prosesstyringsenheter (hydrauliske); hydraulisk
drevet verktøy; hydrauliske verktøy (maskindeler); hydrauliske
ventiler (maskindeler); automatiserte hydrauliske plattformer;
hydrauliske forsterkere [maskindeler]; hydrauliske akkumulatorer
(maskindeler); servostyrte hydrauliske pumper (maskiner);
hydrauliske drivanordninger for maskiner, elmotorer og motorer;
hydrauliske manøvreringsinnretninger for ventiler; instrument for
prosesstyring (hydrauliske); mekaniske og hydrauliske heiser;
hydrauliske arbeidsplattformer for mobilantenner; hydrauliske
presser (for metallbearbeiding); hydrauliske styringsinnretninger
til maskiner; hydrauliske styringsinnretninger til motorer;
hydrauliske transmisjoner, (unntatt for landkjøretøy); koblinger av
metall for hydrauliske apparater; roterende hydrauliske motorer
(unntatt for landkjøretøy); hydrauliske momentomformere
(maskinelementer unntatt for landkjøretøy); hydrauliske
døråpnere og -lukkere (deler av maskiner); girkasser for
hydrauliske transmisjoner (unntatt for landkjøretøy); hydrauliske
drivanordninger for maskiner, elmotorer og motorer;
metallslanger til bruk i hydrauliske systemer i maskiner;
spesialmaskiner til bruk ved montering av hydrauliske slanger;
spesialmaskiner til bruk ved forbehandling av hydrauliske slanger;
ikkemetalliske slanger til bruk i hydrauliske systemer i maskiner»
i klasse 7, «hydrauliske turbiner til landkjøretøy og båter;
hydrauliske rotasjonsdempere for kjøretøy og båter; hydrauliske
koblinger for landkjøretøy og båter; hydrauliske transmisjoner for
landkjøretøy og båter; hydrauliske rotasjonsmotorer til
landkjøretøy og båter; hydrauliske kontakter for kjøretøy og båter;
hydrauliske koblingsanordninger for landkjøretøyog båter;
hydrauliske kraftoverføringsenheter for landkjøretøy og båter;
hydrauliske momentomformere for landkjøretøy og båter;
hydrauliske styringssystem for kjøretøy og båter; hydrauliske
rotasjonsstøtdempere for kjøretøy og båter; hydrauliske koblinger
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med integrerte dempere for landkjøretøy og båter; hydrauliske
servoventiler som utgjør del av hydraulisk system til kjøretøy og
båter; hydrauliske servoventiler som utgjør del av bremsesystem til
kjøretøy og båter» i klasse 12, «Import av og detaljhandel med
hydrauliske pumper, motorer, instrumenter, maskiner, motordeler
og maskindeler, hydraulikkslanger, industrislanger, koblinger,
hurtigkoblinger, pumper, regulatorer, styresystemer, ventiler,
sylindre,
måleutrustning,
smøreoljesystem,
kjølere,
akkumulatorer, aggregater, systemer og filtre» i klasse 35,
«Konstruksjonstjenester angående hydrauliske maskiner og
apparater samt smøreoljesystemer; renovering, installasjon,
reparasjon, service og vedlikehold av hydrauliske maskiner og
apparater samt smøreoljesystem for andre» i klasse 37 og
«Industriell formgivning; ingeniørtjenester; teknisk forskning;
forsknings- og utviklingstjenester vedrørende hydrauliske
maskiner og apparater samt smøreoljesystemer» i klasse 42.
Ordmerket HYDSUPPLY, med søknadsnummer 201703989,
registreres for «prosesskontrollinstrumenter (pneumatiske);
prosesstyringer (pneumatiske); pneumatiske drivanordninger;
pneumatiske pumper; prosesstyringsenheter (pneumatiske);
pneumatiske transportører; pneumatiske jekker; pneumatiske
døråpnere og dørlukkere; pneumatisk styrte ventiler; industrielle
pneumatiske verktøy; pneumatiske verktøy (maskiner);
pneumatisk drevne maskiner; pneumatisk drevne presser;
pneumatiske løfteanordninger (maskiner); ikke-metalliske slanger
for pneumatiske verktøy; pneumatiske transportører for
rørledninger; pneumatiske drivstoffinnsprøytninger for motorer;
pneumatiske manøvreringsinnretninger for ventiler; koblinger for
pneumatiske apparater; pneumatiske manøvreringsinnretninger
for reguleringsventiler; styringsanordninger for industriprosesser
(pneumatiske); mekaniske og pneumatiske løftemaskiner;
pneumatisk drevne jekker (maskiner); pneumatisk kontrollerte
automatiske ventiler; pneumatiske styringsanordninger til
motorer; pneumatiske styringsanordninger for maskiner;
pneumatiske døråpnere og dørlukkere (maskindeler); pneumatisk
døråpnere og -lukkere (deler av maskiner); ventiler som styres
automatisk gjennom pneumatisk styring (maskindeler)» i klasse 7,
«Import av og detaljhandel med pneumatiske pumper, motorer,
instrumenter,
maskiner,
motordeler
og
maskindeler,
industrislanger, koblinger, hurtigkoblinger, pumper, regulatorer,
styresystemer,
ventiler,
sylindre,
måleutrustning,
smøreoljesystem, kjølere, akkumulatorer, aggregater, systemer og
filtre» i klasse 35, «Konstruksjonstjenester angående pneumatiske
maskiner og apparater samt smøreoljesystemer; renovering,
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installasjon, reparasjon, service og vedlikehold av pneumatiske
maskiner og apparater samt smøreoljesystem for andre» i klasse 37
og «forsknings- og utviklingstjenester vedrørende pneumatiske
maskiner og apparater samt smøreoljesystemer» i klasse 42.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)
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Amund Brede Svendsen
(sign.)

