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Søknadsnr.:
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Søker:
Calanus AS

Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20120133
Vi viser til følgende :
Deres brev
Beskrivelse
Patentkrav
Tegninger

innkommet
innkommet
innkommet
innkommet

til
til
til
til

Patentstyret
Patentstyret
Patentstyret
Patentstyret

2012.10.25, datert 2012.10.25.
2012.02.09.
2012.10.25.
2012.02.09.

Den foreliggende søknaden vil kunne godkjenne til meddelelse, hvis følgende tas til
etterretning:
1. I krav 8 har det sneket seg inn en "i" for mye foran ordet "langs" i andre linje.
2. De formelle manglene angitt i vårt brev av 2012.08.16 må utbedres.
3. Beskrivelse og krav må bringes i overensstemmelse, jf. patentretningslinjene (PR) Del
C, Kap. II, 3.2 og PF § 9.
4. Dokumenter tilrettelagt for offsettrykking må innsendes.
Supplerende gransking
Vi opplyser også om muligheten søker har til å anmode om å få foretatt en supplerende
gransking for å avdekke om det foreligger eldre, ikke allment tilgjengelige nasjonale
patentsøknader, EPO-søknader som gjelder for Norge, jf. PL § 66f eller internasjonale
patentsøknader som er eller kan bli videreført i Norge i henhold til PL § 31, som kan bli
nyhetshindrende i henhold til PL § 2 annet ledd annet punktum. Supplerende gransking kan
ikke foretas før etter ca. 22 måneder fra den dag søknaden skal anses inngitt i Norge.
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Skriftlig svar må være innkommet til Patentstyret innen svarfristens utløp. Unnlater søkeren å avgi uttalelse eller
foreta handling for rettelse av påpekt mangel innen fristens utløp vil søknaden bli henlagt, men med mulighet for
gjenopptakelse, jf patentloven § 15 tredje ledd og avgiftforskriften § 27. Det kan skriftlig søkes om fristforlengelse,
jf avgiftsforskriften § 7 siste ledd, se også patentretningslinjene del A, Kap I, punkt 5.1. For levering av dokumenter,
se avgiftsforskriften §§ 1 og 2.
Patentloven, patentforskriften, avgiftsforskriften og patentretningslinjene finnes på Patentstyrets hjemmeside,
patentstyret.no.

Utsatt meddelelse
Til opplysning minner vi om at meddelelse av patent medfører at samtlige dokumenter i
saken blir allment tilgjengelige, selv om det ikke er gått 18 måneder fra inngivelsesdagen.
Dere kan imidlertid be om at meddelelse av patent skal utsettes til søknaden blir allment
tilgjengelig etter PL § 22 annet ledd, dvs. etter 18 måneder, jf. PF § 33.

Med vennlig hilsen

Helene Oulie-Hansen
Direkte telefonnr: 22 38 75 93
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