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Realitetsuttalelse i patentsøknad nr. 20171354

Søknad vedrørende et nullutslipps fremdriftssystem og generatoranlegg med ammoniakk
som brennstoff, er tatt opp til videre behandling.
Vi viser til skriv og nye søknadsdokumenter innkommet til Patentstyret 29. mai 2018. I de
foreliggende søknadsdokumentene er det inntatt en omtale av kjent teknikk i
beskrivelsen, og beskrivelsen er tilpasset det nye kravsettet. Dette godkjennes av
Patentstyret.
Patent kan meddeles med de foreliggende dokumentene før søknaden blir allment
tilgjengelig. Dersom søker ønsker å utsette meddelelse til søknaden bli allment
tilgjengelig, kan søker be om å få utsatt meddelelse, se pålegg under.
Dersom søker selv ønsker en presisering av oppfinnelsen, kan søker fremdeles endre på
det foreliggende kravsettet, dersom det er grunnlag i beskrivelsen.

Pålegg
Søker bes opplyse om meddelt patent ønskes utsatt til søknaden blir allment tilgjengelig,
det vil si 15. februar 2019. Dette svaret må foreligge hos Patentstyret innen
ovennevnte frist.
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Svarfrist
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 forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle
rettigheter (betalingsforskriften) § 26. Det kan skriftlig søkes om fristforlengelse, jf.
betalingsforskriften § 6 siste ledd, se også patentretningslinjene del A, kap I, punkt 5.1.
For levering av dokumenter, se betalingsforskriften §§ 1 og 2.
Patentloven, patentforskriften, betalingsforskriften og patentretningslinjene finnes på
Patentstyrets hjemmeside, www.patentstyret.no.

Med hilsen
John André Wilhelmsen Hodneland
Telefon: 22 38 75 46

Er du Altinn-kunde vil du normalt finne de motholdte publikasjonene som elektroniske
lenker i vedlagte granskingsrapport eller som elektronisk vedlegg, og de vil kun bli sendt
på papir hvis de ikke er tilgjengelig elektronisk.
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