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Veiledning for forundersøkelse

Denne veiledningen 
gjelder bestilling av forundersøkelse hos Patentstyret. 
Gjennom forundersøkelsene vil vi blant annet tilby 
opplysninger om patenter, varemerker og design samt gi en 
uforpliktende forhåndsvurdering av om det kan gis en 
industriell rettighet i det enkelte tilfelle. 
  
Alle forundersøkelser utføres under lovpålagt 
taushetsplikt. Bestiller du en forundersøkelse 
er du sikret full konfidensialitet. 
  
Hasteoppdrag 
Leveringstiden på en forundersøkelse varierer fra rettighet 
til rettighet. For patent er leveringstiden avhengig av 
oppdragets art. Dersom oppdraget dreier seg om tekniske 
undersøkelser, er leveringstiden normalt inntil ti virkedager, 
for de andre oppdragene er leveringstiden normalt inntil fem 
virkedager. Leveringstiden for varemerke og design er inntil 
fem virkedager. Mot et tillegg i prisen utfører vi 
hasteoppdrag. Dersom bestillingen er et hasteoppdrag vil du 
få resultatet innen 24 timer fra vi bekrefter bestillingen, så 
langt sakens natur tillater det. Det er viktig at du markerer 
ja dersom din henvendelse er et hasteoppdrag. 
  
Opplysninger om avsender 
Avsender er den som faktisk sender inn bestillingen av 
forundersøkelsen til Patentstyret. Representerer du en 
annen, vil vi ha ditt navn og ditt firmanavn, ikke informasjon 
om den du representerer. Dette fordi det er du som anses 
som bestiller. Hvis du sender inn bestillingen på vegne av et 
firma, må du også oppgi ditt navn og din 
kontaktinformasjon, som telefonnummer og e-post adresse 
slik at vi kan nå deg. Dersom du har et referansenummer 
knyttet til denne henvendelsen, fyller du inn dette i feltet 
for referanse.  
  
Har du et organisasjonsnummer ber vi om at 
dette oppgis. Det er viktig at du fyller ut alle feltene. På den 
måten oppstår det ikke problemer når vi skal sende deg den 
informasjonen du har bestilt.  
  
Forundersøkelsen omfatter 
Det er viktig at du angir hvilken type rettighet 
forundersøkelsen skal omfatte, samt hvilken type 
forundersøkelse du ønsker. Det er mulig å krysse av flere 
kategorier.

Patent 
Svarene du får ved en forundersøkelse vil blant annet kunne 
være til god hjelp når du leter etter tekniske løsninger på 
bestemte problemer. Svarene kan også brukes når du ønsker å 
kartlegge et teknisk fagområde, eller for å unngå å komme i 
konflikt med andres rettigheter. Du kan også bruke det når du 
på et tidlig stadium av utviklingsprosjektet ønsker å forsikre 
deg om at oppfinnelsen din virkelig er ny og om den i det hele 
tatt er patenterbar. 
  
Patenterbarhetsvurdering 
Dette er en nyhetsundersøkelse som svarer til den 
granskningen som blir foretatt under saksbehandlingen av en 
norsk patentsøknad. Undersøkelsen vil vise de løsningene som 
ligger nærmest og som kan være til hinder for patentering av 
din oppfinnelse. Den vil også inneholde saksbehandlers 
vurdering av patenterbarheten. Det vil si at vi foruten å finne 
de allerede kjente løsningene som ligger nærmest din 
oppfinnelse og kommenterer denne, også vil vurderer om den 
er patenterbar etter vilkårene i patentloven. Du kan beskrive 
oppfinnelsen i skjemaet, eller på et eget vedlegg. Dersom du 
har bestemte ord du ønsker vi skal søke på, kan du oppgi disse 
sammen med beskrivelsen.  
  
Overvåking 
Ved å holde deg oppdatert og overvåke et teknisk område, en 
bedrift eller en spesiell søknad kan du blant annet hindre å 
bruke ressurser forgjeves, få inspirasjon, unngå å krenke 
andres rettigheter og finne samarbeidspartnere.  
  
Vi kan hjelpe deg med å følge med på den siste tekniske 
utviklingen innenfor ditt fagområde, overvåke et 
konkurrerende firma eller  oppfinner og en bestemt søknad 
som kan bli hindrende for din virksomhet, blir meddelt eller 
henlagt. Hensikten kan være å legge inn en innsigelse ved en 
eventuell godkjenning av søknaden. Vi kan også sende deg alle 
nye dokumenter under saksbehandlingen etter at saken har 
blitt allment tilgjengelig. 
  
Vi setter opp kriteriene for overvåkingen i samarbeid med deg. 
Du bestemmer hvor ofte du vil ha overvåkingen utført og i 
hvilket marked du ønsker å følge med. Vi kan overvåke 
patenter og annen teknisk litteratur både i Norge og 
internasjonalt. Du bestemmer hvor lenge overvåkingen skal 
vare.  
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Annet 
Før oppstart av prosjekter bør du sjekke hva som finnes av 
eksisterende rettigheter på området. Du bør vite om det er 
andre som har patenter som kan være helt eller delvis 
hindrende for ditt planlagte arbeid. Konkurrenter kan 
spores, og finnes det rettigheter du ønsker å sjekke 
nærmere kan vi finne ut i hvilke land disse rettighetene 
eksisterer. 
  
Generelle forbehold (Patent)  
Vær oppmerksom på at: 
  
- En nyhetsundersøkelse svarer til den nyhetsundersøkelse 
som vil bli foretatt i en tilsvarende norsk patentsøknad. 
  
- Vurdering av patenterbarhet tas på grunnlag av de 
opplysninger som foreligger i forbindelse med den enkelte 
undersøkelse.  
  
- I tiden mellom et teknisk søk og en eventuell 
innlevering av en patentsøknad, kan det ha blitt innlevert 
andre patentsøknader som kan være hindrende for 
patentering av din oppfinnelse.  
  
- Et endelig svar på om en oppfinnelse kan patenteres, kan 
bare gis i forbindelse med en patentsøknad. 
  
- Et teknisk søk gir deg ikke prioritet. Prioritet vil du først få 
ved innlevering av en patentsøknad. 
  
Varemerke 
Forundersøkelsene er nyttig tidlig i utviklingsprosessen av et 
nytt varemerke. De kan gi deg svar på om varemerket ditt 
er unikt, om du krenker andres varemerkerettigheter, om 
merket ditt er registrerbart etter vilkårene i varemerkeloven 
m.m. 
  
Registrerbarhetsvurdering 
Denne undersøkelsen gir deg svar på om varemerket ditt er 
registrerbart etter vilkårene i varemerkeloven. Vi vurderer 
da ikke bare eventuell forvekselbarhet med andre merker, 
men også om merket har det nødvendige særpreg. Vi må 
også vite innenfor hvilke varer og/eller tjenester merket skal 
benyttes. 
  
 

Overvåking 
Ved å holde deg oppdatert og overvåke en bedrift eller en 
spesiell søknad kan du blant annet hindre å bruke ressurser 
forgjeves, få inspirasjon og unngå å krenke andres 
rettigheter. Vi kan gi deg fortløpende beskjed om det 
finnes like eller forvekselbare varemerker til det merket du 
er interessert i.  
  
Vi kan hjelpe deg med å overvåke et konkurrerende firma 
og gi deg beskjed når en bestemt søknad som kan bli 
hindrende for din virksomhet, blir registrert eller henlagt. 
Hensikten kan være å legge inn en innsigelse ved en 
eventuell godkjenning av søknaden. Vi kan også sende deg 
alle nye dokumenter under saksbehandlingen.  
  
Vi setter opp kriteriene for overvåkingen i samarbeid med 
deg. Du bestemmer hvor ofte du vil ha overvåkingen utført 
og i hvilket marked du ønsker å følge med. Vi kan overvåke 
varemerkeregistrert både i Norge og internasjonalt. Du 
bestemmer hvor lenge overvåkingen skal vare. 
  
Annet 
Vi tilbyr oversikt over forvekselbare varemerker eller en 
oversikt over registreringer tilhørende et bestemt firma 
eller person.  
  
Generelle forbehold (Varemerke) 
Vær oppmerksom på at: 
  
- Granskingen gjennomføres på grunnlag av de kilder som 
er tilgjengelige i Patentstyret, og vil ikke omfatte 
varemerker som har vern på grunnlag av innarbeidelse. 
  
- Det kan komme inn varemerkesøknader fra utenlandske 
søkere med bedre prioritet som foreløpig ikke er registrert i 
våre databaser. 
  
- Det kan komme inn søknader i tiden mellom denne 
forundersøkelsen og din eventuelle varemerkesøknad, som 
kan hindre deg i å få registrert ditt varemerke. 
  
- Det blir ikke undersøkt om det finnes lignende 
foretaksnavn eller domenenavn. 
  
- Et rettighetssøk gir deg ikke prioritet. Prioritet vil du først 
få ved innlevering av en varemerkesøknad. 
  
- Et endelig svar fra Patentstyret om et varemerkes 
registrerbarhet kan bare gis i forbindelse med en 
varemerkesøknad.  
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Patenterbarhets- / Registrerbarhetsvurdering 
Dersom oppdraget gjelder en patenterbarhetsvurdering 
eller registrerbarhetsvurdering må du på best mulig måte  
beskrive oppfinnelsen eller merket. Vær nøye, og om mulig  
bruk fagbetegnelser som vil gjøre at vi kan gjennomføre en 
så sikker undersøkelse som mulig. Dersom du ønsker det,
kan du også legge ved beskrivelsen og/eller tegninger i et 
eget dokument. Se mer under punktet Vedlegg.  
  
Leveringstid/Pris 
For tekniske forundersøkelser vil saksbehandler alltid ta 
kontakt før oppdraget påbegynnes. Da vil omfanget av 
oppdraget og pris kunne avklares. Design-oppdrag og 
enklere typer patent-oppdrag vil vanligvis behandles innen 
3 timer, og varemerke-oppdrag i løpet av 1 til 2 timer. 
Unntak kan forekomme ved spesielt omfattende oppdrag. 
Detaljert informasjon om leveringstid og priser finner du på 
vår hjemmeside patentstyret.no 
  
Forklaring/oppklaring av detaljer i forundersøkelsen, 
etc. 
Dersom det er noe ved bestillingen din du ønsker å 
diskutere nærmere med saksbehandler før utførelsen av 
forundersøkelsen, bør du notere dette her, under detaljer. 
Kanskje ønsker du å presisere eller spørre om punkter som 
er upresise eller ikke fremgår av skjemaet. 
  
Overvåking 
Gjelder oppdraget overvåkinger, kan du notere hvor ofte du 
ønsker overvåkingen utført. Du velger om du vil ha tilsendt 
informasjon kun i de tilfellene det foreligger nye 
opplysninger eller om du uansett vil ha en bekreftelse 
på utført undersøkelse. Du bestemmer varigheten av et 
overvåkingsoppdrag og kan ved skriftlig henvendelse 
avslutte denne. 
  
Er du usikker på hvordan du skal fylle inn skjemaet er du 
velkommen til å ta kontakt for oppklaring. 
   
Vedlegg 
Dokumenter som vedlegges kan ikke være passordbelagt. 
Husk å oppgi referanse på alle vedlegg. Et enkelt vedlegg 
kan ikke være større enn 30 MB. Du kan legge ved så 
mange vedlegg du vil. Vi ønsker at alle dokumenter gis et 
beskrivende filnavn etter innhold, for eksempel: Beskrivelse 
av oppfinnelse, eller Tegninger av merket. 

Design 
Forundersøkelsene er nyttig tidlig i utviklingsprosessen 
av en ny design. De kan gi deg svar på om designen ditt er  
lignende eller identisk med tidligere design, du kan få en  
oversikt over hva slags design som finnes innenfor en 
spesiell type vare eller få en oversikt over konkurrentenes 
søknader eller registreringer. 
  
Overvåking 
Vi tilbyr overvåking av konkurrentenes registreringer. 
Vi kan også hjelpe deg om du vil ha oversikt over innkomne 
søknader innenfor bestemte produkttyper. 
  
Generelle forbehold (Design) 
Vær oppmerksom på at: 
  
- et endelig svar fra Patentstyret om designens  
registrerbarhet kan bare gis i forbindelse med en  
designsøknad. 
  
- undersøkelser utføres på grunnlag av de kilder som er  
tilgjengelige i Patentstyret. 
  
- i tiden mellom et rettighetssøk og eventuell innlevering av 
en designsøknad, kan det ha blitt innlevert andre  
designsøknader som kan være registreringshindrende for  
din design. 
  
- et rettighetssøk gir deg ikke prioritet. Prioritet vil du først  
få ved innlevering av en designsøknad. 
  
- vi søker på opprinnelige søkers/innehavers navn.  
Designregisteret er ikke oppdatert på innehaver av den  
enkelte designregistrering, da vi ikke krever dokumentasjon 
for overdragelser. 
  
Forundersøkelsene tilpasses dine ønsker og behov 
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker andre typer  
undersøkelser enn de som fremgår av dette skjemaet. Vi vil 
så langt det er mulig forsøke å etterkomme dine ønsker og  
diskuterer gjerne forundersøkelsen med deg før den 
påbegynnes. Vi kontakter deg i alle tvilstilfeller og om det er 
ønskelig går vi igjennom resultatet med deg. 
  
Praktiske detaljer 
I dette feltet skal du i størst mulig grad beskrive hva  
henvendelsen gjelder. Dette er nødvendig for oss når vi skal 
gjennomføre din bestilling. Dersom du ønsker å diskutere  
deler av bestillingen med oss oppgis også dette her. 
  
 

http://www.patentstyret.no/no/Tjenester/Forundersokelser/
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Hvordan legge ved en fil 
Du legger ved filer som vedlegg ved å gå inn via fanen 
”Oversikt - skjema og vedlegg” som ligger øverst til venstre 
på siden. Du legger ved filen ved å trykke ”Browse...” i 
feltet ”Legg til fil”. Når du har funnet riktig fil, trykker du 
”Legg til”. Hvis du ønsker å legge ved flere filer, gjentar du 
prosessen. 
  
Hvordan fjerne en fil 
Dersom du angrer kan du fjerne en fil ved å trykke på 
”Slett” ved siden av fila som skal slettes. For å komme 
tilbake til skjemaet, må du gå inn på fanen ”Hovedskjema” 
som du finner øverst på siden. 
  
Filformat 
Patentstyret oppfordrer deg å sende inn vedlegg som pdf, 
jpeg og gif. Vi kan kun garantere at dokumenter innkommet 
i følgende format leses: mp3, rtf, pdf, doc, html, tif, jpeg, 
mpeg og png. NB! Husk å oppgi referanse på alle 
vedlegg. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med 
Patentstyret.  
  
Innsending og inndato 
Du kan sende inn bestilling av forundersøelse med vedlegg 
ved å klikke på knappen “signer og send inn”. Innsender vil 
også bli registrert som avsender av bestillingen i henhold til 
Lov om arkiv. Avsender er den som faktisk sender inn 
bestillingen av forundersøkelsen til Patentstyret. All 
kommunikasjon vedrøende oppdraget vil bli rettet til den 
som er avsender. Dokumentene anses innkommet til 
Patentstyret nå det er loggføt som innkommet av 
Altinn. 
  
Personopplysninger 
Visse personopplysninger må innleveres for at 
forundersøelsen og faktura skal kunne sendes til rette 
vedkommende. Personopplysningene er i likhet med alle 
andre opplysninger om forundersøkelser konfidensielle. 
Patentstyret behandler alle personopplysninger i henhold til 
personopplysningsloven.  

Kontakt Patentstyret 
Mer informasjon om forundersøkelser finner du på vår 
hjemmeside patentstyret.no 
  
Dersom du har faglig relaterte spørsmål 
vedrøende dette skjemaet kan du kontakte Patentstyret for 
ytterligere informasjon på tlf.: 22 38 73 33 eller  
e-postadresse: oppdrag@patentstyret.no.

http://www.patentstyret.no/no/Tjenester/Forundersokelser/
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Denne veiledningen
gjelder bestilling av forundersøkelse hos Patentstyret. Gjennom forundersøkelsene vil vi blant annet tilby opplysninger om patenter, varemerker og design samt gi en uforpliktende forhåndsvurdering av om det kan gis en industriell rettighet i det enkelte tilfelle.
 
Alle forundersøkelser utføres under lovpålagt
taushetsplikt. Bestiller du en forundersøkelse
er du sikret full konfidensialitet.
 
Hasteoppdrag
Leveringstiden på en forundersøkelse varierer fra rettighet til rettighet. For patent er leveringstiden avhengig av oppdragets art. Dersom oppdraget dreier seg om tekniske undersøkelser, er leveringstiden normalt inntil ti virkedager,
for de andre oppdragene er leveringstiden normalt inntil fem virkedager. Leveringstiden for varemerke og design er inntil fem virkedager. Mot et tillegg i prisen utfører vi hasteoppdrag. Dersom bestillingen er et hasteoppdrag vil du få resultatet innen 24 timer fra vi bekrefter bestillingen, så langt sakens natur tillater det. Det er viktig at du markerer ja dersom din henvendelse er et hasteoppdrag.
 
Opplysninger om avsender
Avsender er den som faktisk sender inn bestillingen av forundersøkelsen til Patentstyret. Representerer du en annen, vil vi ha ditt navn og ditt firmanavn, ikke informasjon om den du representerer. Dette fordi det er du som anses
som bestiller. Hvis du sender inn bestillingen på vegne av et firma, må du også oppgi ditt navn og din kontaktinformasjon, som telefonnummer og e-post adresse slik at vi kan nå deg. Dersom du har et referansenummer knyttet til denne henvendelsen, fyller du inn dette i feltet
for referanse. 
 
Har du et organisasjonsnummer ber vi om at
dette oppgis. Det er viktig at du fyller ut alle feltene. På den måten oppstår det ikke problemer når vi skal sende deg den informasjonen du har bestilt. 
 
Forundersøkelsen omfatter
Det er viktig at du angir hvilken type rettighet forundersøkelsen skal omfatte, samt hvilken type forundersøkelse du ønsker. Det er mulig å krysse av flere kategorier.
Patent
Svarene du får ved en forundersøkelse vil blant annet kunne være til god hjelp når du leter etter tekniske løsninger på bestemte problemer. Svarene kan også brukes når du ønsker å kartlegge et teknisk fagområde, eller for å unngå å komme i konflikt med andres rettigheter. Du kan også bruke det når du på et tidlig stadium av utviklingsprosjektet ønsker å forsikre deg om at oppfinnelsen din virkelig er ny og om den i det hele tatt er patenterbar.
 
Patenterbarhetsvurdering
Dette er en nyhetsundersøkelse som svarer til den granskningen som blir foretatt under saksbehandlingen av en norsk patentsøknad. Undersøkelsen vil vise de løsningene som
ligger nærmest og som kan være til hinder for patentering av din oppfinnelse. Den vil også inneholde saksbehandlers
vurdering av patenterbarheten. Det vil si at vi foruten å finne de allerede kjente løsningene som ligger nærmest din oppfinnelse og kommenterer denne, også vil vurderer om den er patenterbar etter vilkårene i patentloven. Du kan beskrive oppfinnelsen i skjemaet, eller på et eget vedlegg. Dersom du har bestemte ord du ønsker vi skal søke på, kan du oppgi disse
sammen med beskrivelsen. 
 
Overvåking
Ved å holde deg oppdatert og overvåke et teknisk område, en bedrift eller en spesiell søknad kan du blant annet hindre å bruke ressurser forgjeves, få inspirasjon, unngå å krenke andres rettigheter og finne samarbeidspartnere. 
 
Vi kan hjelpe deg med å følge med på den siste tekniske utviklingen innenfor ditt fagområde, overvåke et konkurrerende firma eller  oppfinner og en bestemt søknad som kan bli hindrende for din virksomhet, blir meddelt eller henlagt. Hensikten kan være å legge inn en innsigelse ved en eventuell godkjenning av søknaden. Vi kan også sende deg alle nye dokumenter under saksbehandlingen etter at saken har blitt allment tilgjengelig.
 
Vi setter opp kriteriene for overvåkingen i samarbeid med deg. Du bestemmer hvor ofte du vil ha overvåkingen utført og i hvilket marked du ønsker å følge med. Vi kan overvåke
patenter og annen teknisk litteratur både i Norge og internasjonalt. Du bestemmer hvor lenge overvåkingen skal vare. 
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Annet
Før oppstart av prosjekter bør du sjekke hva som finnes av eksisterende rettigheter på området. Du bør vite om det er andre som har patenter som kan være helt eller delvis hindrende for ditt planlagte arbeid. Konkurrenter kan spores, og finnes det rettigheter du ønsker å sjekke nærmere kan vi finne ut i hvilke land disse rettighetene eksisterer.
 
Generelle forbehold (Patent) 
Vær oppmerksom på at:
 
- En nyhetsundersøkelse svarer til den nyhetsundersøkelse som vil bli foretatt i en tilsvarende norsk patentsøknad.
 
- Vurdering av patenterbarhet tas på grunnlag av de opplysninger som foreligger i forbindelse med den enkelte undersøkelse. 
 
- I tiden mellom et teknisk søk og en eventuell
innlevering av en patentsøknad, kan det ha blitt innlevert andre patentsøknader som kan være hindrende for patentering av din oppfinnelse. 
 
- Et endelig svar på om en oppfinnelse kan patenteres, kan bare gis i forbindelse med en patentsøknad.
 
- Et teknisk søk gir deg ikke prioritet. Prioritet vil du først få ved innlevering av en patentsøknad.
 
Varemerke
Forundersøkelsene er nyttig tidlig i utviklingsprosessen av et nytt varemerke. De kan gi deg svar på om varemerket ditt er unikt, om du krenker andres varemerkerettigheter, om
merket ditt er registrerbart etter vilkårene i varemerkeloven m.m.
 
Registrerbarhetsvurdering
Denne undersøkelsen gir deg svar på om varemerket ditt er registrerbart etter vilkårene i varemerkeloven. Vi vurderer da ikke bare eventuell forvekselbarhet med andre merker,
men også om merket har det nødvendige særpreg. Vi må også vite innenfor hvilke varer og/eller tjenester merket skal benyttes.
 
 
Overvåking
Ved å holde deg oppdatert og overvåke en bedrift eller en spesiell søknad kan du blant annet hindre å bruke ressurser forgjeves, få inspirasjon og unngå å krenke andres rettigheter. Vi kan gi deg fortløpende beskjed om det finnes like eller forvekselbare varemerker til det merket du er interessert i. 
 
Vi kan hjelpe deg med å overvåke et konkurrerende firma og gi deg beskjed når en bestemt søknad som kan bli hindrende for din virksomhet, blir registrert eller henlagt. Hensikten kan være å legge inn en innsigelse ved en eventuell godkjenning av søknaden. Vi kan også sende deg alle nye dokumenter under saksbehandlingen. 
 
Vi setter opp kriteriene for overvåkingen i samarbeid med deg. Du bestemmer hvor ofte du vil ha overvåkingen utført og i hvilket marked du ønsker å følge med. Vi kan overvåke varemerkeregistrert både i Norge og internasjonalt. Du bestemmer hvor lenge overvåkingen skal vare.
 
Annet
Vi tilbyr oversikt over forvekselbare varemerker eller en oversikt over registreringer tilhørende et bestemt firma eller person. 
 
Generelle forbehold (Varemerke)
Vær oppmerksom på at:
 
- Granskingen gjennomføres på grunnlag av de kilder som er tilgjengelige i Patentstyret, og vil ikke omfatte varemerker som har vern på grunnlag av innarbeidelse.
 
- Det kan komme inn varemerkesøknader fra utenlandske søkere med bedre prioritet som foreløpig ikke er registrert i våre databaser.
 
- Det kan komme inn søknader i tiden mellom denne forundersøkelsen og din eventuelle varemerkesøknad, som kan hindre deg i å få registrert ditt varemerke.
 
- Det blir ikke undersøkt om det finnes lignende foretaksnavn eller domenenavn.
 
- Et rettighetssøk gir deg ikke prioritet. Prioritet vil du først få ved innlevering av en varemerkesøknad.
 
- Et endelig svar fra Patentstyret om et varemerkes registrerbarhet kan bare gis i forbindelse med en varemerkesøknad. 
 
 
Patenterbarhets- / Registrerbarhetsvurdering
Dersom oppdraget gjelder en patenterbarhetsvurdering
eller registrerbarhetsvurdering må du på best mulig måte 
beskrive oppfinnelsen eller merket. Vær nøye, og om mulig 
bruk fagbetegnelser som vil gjøre at vi kan gjennomføre en
så sikker undersøkelse som mulig. Dersom du ønsker det,kan du også legge ved beskrivelsen og/eller tegninger i et eget dokument. Se mer under punktet Vedlegg. 
 
Leveringstid/Pris
For tekniske forundersøkelser vil saksbehandler alltid ta kontakt før oppdraget påbegynnes. Da vil omfanget av oppdraget og pris kunne avklares. Design-oppdrag og enklere typer patent-oppdrag vil vanligvis behandles innen
3 timer, og varemerke-oppdrag i løpet av 1 til 2 timer. Unntak kan forekomme ved spesielt omfattende oppdrag. Detaljert informasjon om leveringstid og priser finner du på vår hjemmeside patentstyret.no
 
Forklaring/oppklaring av detaljer i forundersøkelsen,
etc.
Dersom det er noe ved bestillingen din du ønsker å diskutere nærmere med saksbehandler før utførelsen av forundersøkelsen, bør du notere dette her, under detaljer. Kanskje ønsker du å presisere eller spørre om punkter som er upresise eller ikke fremgår av skjemaet.
 
Overvåking
Gjelder oppdraget overvåkinger, kan du notere hvor ofte du ønsker overvåkingen utført. Du velger om du vil ha tilsendt informasjon kun i de tilfellene det foreligger nye opplysninger eller om du uansett vil ha en bekreftelse
på utført undersøkelse. Du bestemmer varigheten av et overvåkingsoppdrag og kan ved skriftlig henvendelse avslutte denne.
 
Er du usikker på hvordan du skal fylle inn skjemaet er du velkommen til å ta kontakt for oppklaring.
  
Vedlegg
Dokumenter som vedlegges kan ikke være passordbelagt.
Husk å oppgi referanse på alle vedlegg. Et enkelt vedlegg
kan ikke være større enn 30 MB. Du kan legge ved så
mange vedlegg du vil. Vi ønsker at alle dokumenter gis et beskrivende filnavn etter innhold, for eksempel: Beskrivelse av oppfinnelse, eller Tegninger av merket. 
Design
Forundersøkelsene er nyttig tidlig i utviklingsprosessen
av en ny design. De kan gi deg svar på om designen ditt er 
lignende eller identisk med tidligere design, du kan få en 
oversikt over hva slags design som finnes innenfor en
spesiell type vare eller få en oversikt over konkurrentenes
søknader eller registreringer.
 
Overvåking
Vi tilbyr overvåking av konkurrentenes registreringer.
Vi kan også hjelpe deg om du vil ha oversikt over innkomne 
søknader innenfor bestemte produkttyper.
 
Generelle forbehold (Design)
Vær oppmerksom på at:
 
- et endelig svar fra Patentstyret om designens 
registrerbarhet kan bare gis i forbindelse med en 
designsøknad.
 
- undersøkelser utføres på grunnlag av de kilder som er 
tilgjengelige i Patentstyret.
 
- i tiden mellom et rettighetssøk og eventuell innlevering av 
en designsøknad, kan det ha blitt innlevert andre 
designsøknader som kan være registreringshindrende for 
din design.
 
- et rettighetssøk gir deg ikke prioritet. Prioritet vil du først 
få ved innlevering av en designsøknad.
 
- vi søker på opprinnelige søkers/innehavers navn. 
Designregisteret er ikke oppdatert på innehaver av den 
enkelte designregistrering, da vi ikke krever dokumentasjon 
for overdragelser.
 
Forundersøkelsene tilpasses dine ønsker og behov
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker andre typer 
undersøkelser enn de som fremgår av dette skjemaet. Vi vil 
så langt det er mulig forsøke å etterkomme dine ønsker og 
diskuterer gjerne forundersøkelsen med deg før den
påbegynnes. Vi kontakter deg i alle tvilstilfeller og om det er 
ønskelig går vi igjennom resultatet med deg.
 
Praktiske detaljer
I dette feltet skal du i størst mulig grad beskrive hva 
henvendelsen gjelder. Dette er nødvendig for oss når vi skal 
gjennomføre din bestilling. Dersom du ønsker å diskutere 
deler av bestillingen med oss oppgis også dette her.
 
 
Hvordan legge ved en fil
Du legger ved filer som vedlegg ved å gå inn via fanen
”Oversikt - skjema og vedlegg” som ligger øverst til venstre
på siden. Du legger ved filen ved å trykke ”Browse...” i
feltet ”Legg til fil”. Når du har funnet riktig fil, trykker du
”Legg til”. Hvis du ønsker å legge ved flere filer, gjentar du
prosessen.
 
Hvordan fjerne en fil
Dersom du angrer kan du fjerne en fil ved å trykke på
”Slett” ved siden av fila som skal slettes. For å komme
tilbake til skjemaet, må du gå inn på fanen ”Hovedskjema”
som du finner øverst på siden.
 
Filformat
Patentstyret oppfordrer deg å sende inn vedlegg som pdf,
jpeg og gif. Vi kan kun garantere at dokumenter innkommet i følgende format leses: mp3, rtf, pdf, doc, html, tif, jpeg, mpeg og png. NB! Husk å oppgi referanse på alle vedlegg. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med
Patentstyret. 
 
Innsending og inndato
Du kan sende inn bestilling av forundersøelse med vedlegg ved å klikke på knappen “signer og send inn”. Innsender vil også bli registrert som avsender av bestillingen i henhold til Lov om arkiv. Avsender er den som faktisk sender inn bestillingen av forundersøkelsen til Patentstyret. All
kommunikasjon vedrøende oppdraget vil bli rettet til den som er avsender. Dokumentene anses innkommet til Patentstyret nå det er loggføt som innkommet av
Altinn.
 
Personopplysninger
Visse personopplysninger må innleveres for at forundersøelsen og faktura skal kunne sendes til rette vedkommende. Personopplysningene er i likhet med alle andre opplysninger om forundersøkelser konfidensielle. Patentstyret behandler alle personopplysninger i henhold til
personopplysningsloven.  
Kontakt Patentstyret
Mer informasjon om forundersøkelser finner du på vår hjemmeside patentstyret.no
 
Dersom du har faglig relaterte spørsmål
vedrøende dette skjemaet kan du kontakte Patentstyret for ytterligere informasjon på tlf.: 22 38 73 33 eller 
e-postadresse: oppdrag@patentstyret.no.
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