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Uttalelse i varemerkesøknad
Vi har vurdert om vi kan registrere varemerket BUDALSTOLEN.
Konklusjon
Vi kan ikke registrere varemerket for varene dere oppga i søknaden.
Begrunnelse
Varemerket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne
registreres.
Vi kan ikke registrere et varemerke som består av tegn, figurer eller ord som angir varenes
eller tjenestenes art, egenskap eller formål, eller på andre måter beskriver varene eller
tjenestene. Vi kan heller ikke registrere et varemerke som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil
oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjenester. Se
varemerkeloven § 14.
Budalstolen er navnet på en norsk pinnestol i windsorstil, jf oppslag på Ordnett. I store
norske leksikon er også budalstol oppført. Her står det at det er en stol med dreide ben,
sprosser og ryggspiler. Vi mener varemerket angir stolart/stoltype for varer som «stoler
(seter)» i klasse 20. Dere kan derfor ikke få enerett til å bruke teksten BUDALSTOLEN for de
aktuelle varene i søknaden. Næringsdrivende må fritt kunne bruke teksten BUDALSTOLEN i
markedsføringen av sine tilsvarende varer uten å krenke noens varemerkerettigheter.
Vi mener at varemerket heller ikke vil oppfattes som et kjennetegn som evner å skille èn
stoltilbyders varer fra en annens. En alminnelig opplyst gjennomsnittsforbruker vil ikke
kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra ordet BUDALSTOLEN.
Den innsendte dokumentasjonen i form av fire lenker skal vise at BUDALSTOLEN er
innarbeidet som kjennetegn. Lenkene viser at ordet BUDALSSTOLEN er en stoltype (lenkene
1 og 4), hvordan stolen ble laget (lenke 2) og at teksten AL BUDALS møbler er brukt som
kjennetegn (lenke 3). Vi kan ikke se at den innsendte dokumentasjonen viser at ordet
BUDALSTOLEN er innarbeidet som noens kjennetegn. Den viser bruk av BUDALSTOLEN som
betegnelse på stoltype.
Dette kan dere gjøre
Mener dere at dere har brukt varemerket på en slik måte at forbrukerne av de aktuelle
varene i Norge oppfatter det som deres kjennetegn? Send oss en redegjørelse for hvordan
dere har brukt varemerket og legg ved dokumentasjon som viser dette. Vi vil da vurdere
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saken på nytt. Les mer om dette på nettsidene våre, patentstyret.no/Foreksperter/Varemerkeeksperten/Innarbeidelse-og-bruk-av-et-varemerke--/
Fullmakt mangler
Vi ber dere sende inn fullmakt fra Budal Bygdeutvikling dersom Ingebrigt Dragset skal stå
oppført som fullmektig.
Svarfrist
Vi må ha mottatt skriftlig svar senest 2016.01.20. Send gjerne svaret via Altinn. Hvis dere
svarer for sent, henlegger vi søknaden. Dersom søknaden blir henlagt, kan dere få den
gjenopptatt ved å betale en gjenopptakelsesavgift. Se varemerkeloven § 23.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Tora Helle Christiansen
Dir.tlf. 22 38 73 94
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