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Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20010699
Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt.1
Hvis det viser seg å være feil i de registrerte opplysninger, ber vi deg kontakte oss snarest.
Frist for innsigelse1 er 9 måneder fra din registrering kunngjøres i Norsk Patenttidende.
Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside www.patentstyret.no .
Hvis patentet har blitt endret (B2, B3)2 påløper det ikke en ny innsigelsesperiode.
Dersom du har spørsmål om patentet, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Østvang
Teamkoordinator Publisering
Dir. tlf. 22387429
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Vi viser til viktige opplysninger på siste side i Registreringsbrevet.
Koder på patentskriftet: B1 - meddelt patent, B2 - patentet er endret etter innsigelse, B3 - patenthaver har
begrenset patentvernets omfang.
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Certificate of Registration

Registreringsbrev

KONGERIKET NORGE

I henhold til patentloven av 15 desember 1967 er Deres patent meddelt
med opplysninger som angitt i vedheftet patentskrift.
This is to certify that the Norwegian Patent Office, in accordance with the
Patents Act No. 9 of 15 December 1967, has granted a patent for the
enclosed invention

Per Foss
direktør

Patentbrev
Viktige opplysninger
Vi gjør oppmerksom på at ditt patentbrev er utstedt på grunnlag av de opplysninger som
foreligger hos Patentstyret på meddelelsesdagen. I de aller fleste tilfeller vil meddelelsen av
patent være endelig. For ordens skyld gjør vi deg likevel oppmerksom på at en innsigelse mot
et meddelt patent kan bli inngitt.
Innsigelse:
Enhver kan fremsette innsigelse mot et meddelt patent, jf patentloven (pl) § 24. Innsigelsen
må være kommet inn til Patentstyret innen ni måneder fra den dagen patentet ble meddelt.
Blir en innsigelse tatt til følge skal Patentstyret oppheve patentet, jf pl § 25. En endelig
avgjørelse av en innsigelse kan påklages til Patentstyrets klageorgan; Annen avdeling, innen 2
måneder fra den dagen avgjørelsen ble utsendt fra Patentstyret, jf pl § 26 og § 27.
Patentets gyldighetstid:
Patentet kan opprettholdes i inntil 20 år fra den dag da patentsøknaden kom inn til
Patentstyret, jf pl § 40. For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det i visse tilfeller
søkes om inntil fem års ytterligere beskyttelse, jf pl § 62a.
Betaling av årsavgifter:
For å opprettholde et patent eller en patentsøknad må det betales årsavgift, jf pl § 40 annet
ledd. Forfall av årsavgift er siste dag i den måneden søknaden ble inngitt, hvilket vil si at
årsavgiften ikke følger kalenderåret. Avgiften kan ikke betales tidligere enn 6 mnd før den
forfaller. De to første avgiftsårene forfaller samtidig med avgiften for det tredje avgiftsår. Ved
glemt betaling kan det innbetales årsavgift innen 6 mnd etter forfall mot betaling av fastsatt
forhøyelse, jf pl § 41.
Har innehaveren av patentet eller patentsøknaden betydelige vanskeligheter med å betale kan
Patentstyret gi henstand med betalingen, jf pl § 42 og patentbestemmelsene § 26-1.
Patentets opphør:
Betales ikke årsavgiften i overensstemmelse med overnevnte bestemmelser bortfaller patentet
fra og med inngangen av det avgiftsår som avgift ikke er betalt for.
Dersom noen mener at patentet ble gitt på feilaktig grunnlag, kan det kjennes ugyldig
ved dom, jf pl § 52.
Oppreisning av frister:
Dersom årsavgiften ikke blir innbetalt innen seks måneder etter ordinært forfall, kan det på
visse vilkår søkes om oppreisning for oversittelse av betalingsfristen, jf pl § 72 og § 73.

