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Deres ref.:
Saksnr.:
Merke:
Søker:
Svarfrist:

Hamar Bryggeri, Georg Vatnøy
201706489
Hamar Bryggeri
HAMAR BRYGGERI GEORG VATNØY
2018.02.281

Uttalelse i varemerkesøknad
Vi har vurdert om vi kan registrere varemerket HAMAR BRYGGERI.
Patentstyrets konklusjon
Vi kan ikke registrere varemerket for noen av varene.
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 forteller noe
om varenes eller tjenestenes art, egenskap eller formål, eller på andre måter beskriver
varene eller tjenestene.
Det søkte merket er en sammensetning av ordene HAMAR og BRYGGERI. Merkedelen
HAMAR betegner en by og kommune i Hedmark fylke, og BRYGGERI er en fabrikk for
ølbrygging. Sammensetningen HAMAR BRYGGERI er egnet til å oppfattes som "ølbryggeri i
Hamar" og anses kun å angi produksjonssted/opprinnelsessted og varenes art, nemlig ved
at merketeksten angir at varene er produsert ved et bryggeri i Hamar. Vi viser til
varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
Andre næringsdrivende må fritt kunne bruke HAMAR BRYGGERI i markedsføringen av sine
varer/tjenester uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep.
Vi viser til varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.
Vi kan heller ikke registrere et varemerke som en alminnelig opplyst
gjennomsnittsforbruker ikke vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av
varer eller tjenester. For de varer i varefortegnelsen som ikke produseres ved et bryggeri,
mener vi at merket ikke er beskrivende, men likevel bare angir et stedsnavn og en
virksomhetstype. Således må det antas at omsetningskretsen ikke vil oppfatte HAMAR
BRYGGERI som en angivelse av et kjennetegn som skal utpeke én bestemt tilbyder.
Merket oppfyller derfor ikke den garantifunksjonen som må kreves av et varemerke.
Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
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Dette kan dere gjøre
Send oss et skriftlig svar på om dere:
er uenige i vurderingen vår, send oss en skriftlig begrunnelse på dette. Vi vil da vurdere
saken på nytt.
har brukt varemerket på en slik måte at forbrukerne av de aktuelle tjenestene i Norge
oppfatter det som deres kjennetegn? Send oss en redegjørelse for hvordan dere har brukt
varemerket og legg ved dokumentasjon. Vi vil da vurdere saken på nytt. Les mer om
dette på nettsidene våre, patentstyret.no/tjenester/varemerke/innarbeidelse--og-bruk-avet-varemerke/.
Svarfrist
Vi må motta et skriftlig svar på dette brevet senest 2018.02.28. Hvis vi ikke mottar svar
innen fristen, henlegger vi søknaden. I så fall er det mulig å få behandlingen av søknaden
gjenopptatt mot å betale en avgift. Se varemerkeloven § 23.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.
Med vennlig hilsen
Magne Arentsen
Telefon: 22 38 74 37

Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i
forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014.
Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.
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