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AVGJØRELSE 

1 Kort fremstilling av saken: 

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. februar 2022, hvor klagers innsigelse 
mot norsk patent nr. 344741 ble forkastet, slik at patentet ble opprettholdt. 

3 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget den 22. april 2022.  Klager anførte at patentet var medelt 
i strid med patentloven § 2 første ledd. 

4 Klagenemnda har den 2. februar 2023 blitt meddelt at klager trekker klagen.  

 

5 Klagenemnda skal uttale: 

6 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt i tide. De formelle 
klagevilkårene er således oppfylt, jf. patentloven § 27.    

7 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, har klager meddelt at klagen trekkes med 
endelig virkning.  

8 Det foreligger etter dette ikke grunnlag for å behandle klagen i Klagenemnda.   

9 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger slike særlige grunner for å behandle klagen som 
omfattes av patentloven § 27 andre ledd. Klagesaken blir etter dette å heve.    

10 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4 første ledd fjerde 
punktum.  

 

Det avsies slik 
  

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2 3 . februar 2 0 2 2 , hvor klagers innsigelse
mot norsk patent nr. 344741 ble forkastet, slik at patentet ble opprettholdt.

3 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget den 2 2 . april 2 0 2 2 . Klager anførte at patentet varmedelt
i strid med patentloven § 2 første ledd.

4 Klagenemnda har den 2. februar 2 0 2 3 blitt meddelt at klager trekker klagen.

5 Klagenemnda skal uttale:

6 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt i tide. De formelle
klagevilkårene er således oppfylt, jf. patentloven§ 27.

7 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, har klager meddelt at klagen trekkes med
endelig virkning.

8 Det foreligger etter dette ikke grunnlag for å behandle klagen i Klagenemnda.

9 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger slike særlige grunner for å behandle klagen som
omfattes av patentloven § 27 andre ledd. Klagesaken blir etter dette å heve.

10 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4 første ledd fjerde
punktum.

Det avsies slik
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Slutning 
 

 
   Klagesaken heves. 
 
 
 
                  Sarah Wennberg Svendsen  
            (sign.) 

 

  

  

 
 

 

Slutning

Klagesaken heves.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)
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