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Vi viser til Styrets uttalelse av 24. mai 2017.
Vedlagt følger beskrivelse og krav klargjort for publisering av patent. Oppfinnelsen er nå
begrenset, idet trekket «forsynt med anlegg (61) som ligger støttende an mot et underlag (13,
41)» i krav 1 er endret til «forsynt med anlegg (61) som ligger støttende an mot et underlag (13,
41) i form av et sugefundament». Basis for denne endringen finnes i den opprinnelig innleverte
beskrivelsen på side 5/linje 11-13. Krav 9 er slettet. Krav 7 og 8 er korrigert i samsvar med
endringer gjort i den korresponderende PCT/NO2015/050222 for å rette opp uklarheter, idet de
alternative trekkene vedrørende et parti av brønnhoderøret, henholdsvis et parti av
brønnrørforlengeren i hvert av kravene 7 og 8 nå er angitt i separate krav 7 og 8, henholdsvis 9
og 10. Det er ikke tilføyd noe nytt i kravsettet. Beskrivelsen er tilpasset kravsettet.
Som en service vedlegger vi også en oppmerkingskopi av beskrivelse og krav.
Vi avventer Patentstyrets videre behandling. I samsvar med tidligere samtaler mellom vår
Gunnar Håmsø og saksbehandler i Patentstyret om forsert behandling av denne søknaden pga. en
mulig omfattende patentrettighetskonflikt, be vi om at den videre behandlingen av saken også
går raskt.
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