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AVGJØRELSE 

1 Kort fremstilling av saken: 

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. juni 2017, hvor det følgende 

kombinerte merket, internasjonal registrering nr. 1032009 med søknadsnummer 

201007469, delvis ble nektet virkning i Norge: 

 

Merket ble nektet virkning for følgende varer:  

Klasse 7:  Motors, other than for land vehicles; electric and electronic motors intended in 

particular to control blinds, gates, doors, doors to buildings, garage doors, shutters, 

roller shutters, windows, partition walls, railings, barriers; engine controlling devices, 

speed governors for motors. 

Klasse 9: Alarm apparatus and instruments; detectors, interior and exterior proximity detectors, 

intrusion detectors, detector interfaces; electric installations for the remote control of 

industrial operations, control keypads, control panels, remote controls, electric switches; 

sensors for interior and exterior temperature monitoring (not for medical purposes); 

electric or electronic apparatus for automating various functions in the home such as 

openings, air conditioning, lighting, water supply, security, telecommunication; 

variators; wireless apparatus for taking data from meters». 

3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket er egnet til å forveksles med reg. nr. 

249992, det følgende kombinerte merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første 

ledd, jf. § 70 tredje ledd; 

 

Klasse 7:  Maskiner og maskinverktøy; motorer (unntatt for landkjøretøyer); maskinkoplinger og 

deler til transmisjoner (unntatt for landkjøretøyer); redskaper for landbruksformål; 

maskiner for trebearbeiding; maskiner for metallbearbeiding; båndsager; 

søylebordmaskiner; langhøvler; høvelmaskiner og tykkelseshøvler; grunnhøvler; 

tredreiebenker; trekorthøvelmaskiner; løvsager; tremargsager; sirkelsager; 

skyvebord/panelrivesager; vippbare tresager; bordsager; spesialsager; ramme- og 

listverksager; motoriserte gjærkasser; bærbare fresemaskiner; lagermatemaskiner; 

finpussemaskiner; skyveslipemaskiner; belteslipemaskiner og belteslipemaskiner og 

skyvefinpussemaskiner; horisontale båndsager; skjærslipere; beltefinpussemaskiner; 

langskaftede støtputer (long shaft buffers); drille/gjengebordmaskiner; 
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kjølemiddelutstyr for maskinverktøy med pumper, tanker, elektriske ledninger og 

brytere; støvsugere, støvsugerslanger, støvtørkere, støvsamlere, støvsamleslanger; deler 

og tilbehør for alle de forannevnte varene. 

Klasse 8:  Håndverktøy og håndredskaper og deler dertil, tilbehør for håndverktøy og 

håndredskaper; deler til driller, deler til hammere, festanordninger til driller; 

forsenkningsbor, drillpatroner til dreiebenker, nøkler til drillpatroner for dreiebenker, 

flenser; kontrollinnretninger for drillvinkler; meisler, hammermeisler; blader; 

sagblader, sirkelsagblader, løvsagblader, frem og tilbakegående sagblader, hullsager; 

kjedeslipeinnretninger; skjæreskiver, slipeskiver, polerskiver, slipehjul, slipesteiner; 

filer, rasper; blader for høvelmaskiner eller for tykkelseshøvler; skrutrekkere, deler til 

skrutrekkere; deler til grunnhøvler, sandpapir, slipeskiver, slipebelter, ark for 

slipemaskiner; børster, stålbørster; vispebørster, vispekurver, blandekurver; 

heftestifter, guider og avskjerminger for håndverktøy; verktøy eller driller/drivverk med 

apparater eller et instrument eller innretning for prosjektering av et laserstrålelys for å 

fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et verktøy eller drill/drivverk til å arbeide 

fra; synkroniseringsmekanismer med en laser; verktøy eller driller/drivverk med et 

hvilket som helst apparat, instrument eller innretning som innbefatter en laser for å 

fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et verktøy eller en drill/drivverk til å 

arbeide fra; apparater, instrumenter eller innretninger som innbefatter en laser for å 

fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et verktøy eller en drill/drivverk til å 

arbeide fra og for festing av verktøy eller drill/drivverk for bruk til å styre verktøyet eller 

drill/drivverk i forhold til arbeidsflaten eller for markerings- eller styreformål, deler og 

tilbehør for alle de forannevnte varene; stativer for driller, svalehalejigger, 

fordypningsjigger, sagbenker, sagbord, klemmer, skruestikker, alle for bruk med 

håndverktøy eller alle i form av håndverktøy, verktøyhylstre; slipeskjæresteiner, 

slipesteiner, slipeskiver, våtslipesteiner; deler og tilbeh ør for alle de forannevnte varer. 

Klasse 9: Elektriske apparater og instrumenter; måleapparater og instrumenter; elektriske og 

optiske styringsinnretninger og avstandsmåleinnretninger for bruk med maskindrevne 

redskaper; lasere, apparater, instrumenter og innretninger for prosjektering av en 

laserstråle for å fremkalle et referansepunkt for brukeren av et maskindrevet verktøy, 

maskindrevne driller/drivverk eller andre verktøy til å arbeide fra, lasere for bruk til å 

styre et maskindrevet verktøy, en maskindrevet drill/drivverk eller annet verktøy i 

forhold til dets arbeidsflate eller for å fremskaffe et referansepunkt for brukeren av 

maskindrevet verktøy, en maskindreven drill/drivverk eller andre verktøy til å arbeide 

fra eller for bruk ved styring; lasere til å fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et 

verktøy til å arbeide fra, lasere for festing til verktøy for bruk til styring av verktøyet i 

forhold til arbeidsflaten, lasere for markerings- eller styringsformål; lasere for å måle 

avstander eller for bruk til styring; laseravstandsfinnere; lasere, ikke for medisinske 

formål; kontrollsystemer for maskinverktøy eller for kraftdrevet verktøy, 

kontrollsystemer som bruker laserstråler; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 

veieapparater; trefoter; kikkerter; kameraer; briller, brilleinnfatninger, brillefutteraler, 

brilleglass, beskyttelsesbriller, øyeskjermer; forstørrelsesglass; apparater for opptak, 

overføringer og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere; radioer; 

høyttalere, megafoner; batterier, batteripakker, kraftforsyningsenheter, batteriladere, 

inngangstransformatorer; elektriske ledninger; voltmetre; ammetre; 

brannslukningsapparater, røykdetektorer; alarmer, linjaler for snekkere, målestokker, 

målebånd; vinkelmålere; digitale watere; klær for beskyttelse mot ulykker og skader, 
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beskyttende hansker, beskyttende forklær; personlig beskyttelsesutstyr, ansiktsmasker, 

ansiktsbeskyttelsesinnretninger, støvbriller, snøbriller, dykkerbriller, beskyttende 

hodeplagg, hjelmer; elektriske installasjoner for fjernstyring av et maskinverktøy, et 

kraftdrevet verktøy, en kraftdrevet drill/drivverk eller andre verktøy eller for fjernstyring 

av industrielle operasjoner; tilbehør og deler for alle de forannevnte varer; musematter 

for computere. 

4 Klagen innkom 14. august 2017 og Patentstyret har den 4. september 2017 vurdert klagen og 

ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for 

videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.  

5 Klager begjærte berostillelse av saken under henvisning til at det er inngitt slettelseskrav til 

Patentstyret mot den motholdte registreringen på grunnlag av manglende oppfyllelse av 

bruksplikten, jf. varemerkeloven § 37 jf. § 40. Klagenemnda tok begjæringen til følge og 

innvilget berostillelse frem til rettskraftig avgjørelse forelå. 

6 Klagenemnda skal uttale: 

7 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt innen 

fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er således oppfylt, jf. varemerkeloven § 50.  

8 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, er det anførte motholdet mot at 

internasjonal registrering nr. 1032009 skulle gis virkning, slettet. Det er fra Patentstyrets 

side ikke anført ytterligere hindringer for at den internasjonale registreringen skal kunne gis 

virkning, og Klagenemnda kan ikke se at det foreligger andre grunnlag for å nekte merket 

innført i varemerkeregisteret. Klagen tas til følge og Patentstyrets avgjørelse omgjøres.  

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

 

Det avsies slik 
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Slutning 

 

1 Klagen tas til følge. 

2 Internasjonal registrering nr. 1032009 gis virkning for samtlige 

varer. 

 

 Lill Anita Grimstad  

 (sign.)  
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