
Hvordan finne informasjon om betaling i Patentstyrets database og få 
påminnelse før forfall: 
 

Instruks gjelder for alle områder: patent (nasjonal, EP og PCT), design og varemerke.  

 

Fra search.patentstyret.no, tast inn saksnummer. Som eksempel vil jeg bruke 

“EP2599953” fremover. 

 

 
 
 
Trykk på søkeknappen og du får opp et skjermbilde som ser slik ut:  

 

 

 
 

  
 

Klikk på saken for å åpne detaljert informasjon. Nå kan du se hvor langt søknaden er i 

behandlings- eller valideringsprosessen, hvor mye som har blitt fakturert, når neste 

betalingsfrist er, samt all korrespondanse i saken og andre opplysninger som er allment 

tilgjengelige.  

https://search.patentstyret.no/


 
 

 
 
Under kapittelet Betaling finner du informasjon om kommende og tidligere betalinger. I 

dette eksempelet vil du se at 4 årsavgift har forfall 2015.11.30, og at den foreløpig ikke 

er betalt. 

 

 
 
I andre eksempler vil du se at det er en pågående betaling, eller at avgiften er betalt og 

av hvem.  

Avgifter er synlige til forfallsdato er passert. Senere vil avgiften være synlige under 

Betalingshistorikk.  

 

 

 



Hvordan sette opp automatisk varsel før forfallsdato 

 

Du kan sette opp varsel slik at du får en påminnelse ca 1 måned før forfall for neste 

fornyelse. Klikk på «Opprett varsel» øverst i nettsiden med detaljert visning: 

 

 
 

Saken din blir nå sendt til Varsling. Hvis du ikke er pålogget blir du bedt om gjøre det nå. 

Logg på finner du i toppmenyen. 

Hvis fanen ikke åpner seg, må du godta sprettoppvinduer (pop-up) fra Patentstyret for å 

fortsette. 

 

Du vil nå motta e-post ca 1 måned før forfallsdato for neste fornyelse i denne saken. Du 

vil også få beskjed hvis det er andre endringer i saken (status eller ny korrespondanse). 

E-posten vil ha med ett eller flere av disse ikonene som indikerer hva som er nytt:  

 
 

Du kan sette opp varsel på så mange saker du vil, og det er enkelt å fjerne dem i 

varslingskontoen når du ikke lenger har bruk for dem. Du kan endre kriteriene for varsel 

hvis du for eksempel kun er interessert i varsel om fornyelse (velg «Fornyelser» i stedet 

for «Alle hendelser»). 

 

Vennligst logg på alert.patentstyret.no for å registrere endringer.  

 

 

Kontakt gjerne vårt Kundesenter på telefon 22 38 73 00 eller e-post 

post@patentstyret.no hvis du har andre spørsmål eller kommentarer.  

https://alert.patentstyret.no/
mailto:post@patentstyret.no

