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De som bruker Patentstyrets tjenester er helt avhengig 
av å forstå tekstene våre, fordi de må forholde seg 
aktivt til budskapene der. Når kunder misforstår oss, 
får vi ikke hjulpet dem godt nok. Derfor må vi passe 
på at vi skriver forståelig. Vi har spurt kundene, og de 
svarer at det er en god del de ikke forstår. Det må vi 
gjøre noe med. 

Faglig tyngde = tungt språk?
Å skrive mest mulig forståelig er ikke noe vi gjør bare 
for kundenes skyld, vi gjør det også for vår egen del 
– godt og forståelig språk er nemlig uhyre lønnsomt. 
Lesere som forstår oss ved første lesning trenger ikke 
kontakte oss for å få oppklaringer eller bekreftelser, og 
vi unngår at kundene gjør feil eller ikke gjør noe i det 
hele tatt.

Patentstyrets språkveileder skal hjelpe oss til å 
kommunisere bedre og mer forståelig. Vi opererer ofte 
i et krevende skjæringspunkt mellom komplisert juss 
og avansert teknikk, og det er selvsagt ikke alt vi kan 
uttrykke i korte, enkle setninger. Likevel er det mye 
vi kan gjøre for å forene det kompliserte med et klart 
språk. Denne veilederen gir deg tips og viser  
deg hvordan.

Slik skal du bruke Patentstyrets 
språkveileder
Du kan gjerne lese dokumentet fra «perm til perm» 
for å lære av illustrerende eksempler, eller få oversikt 
og inspirasjon i skrivearbeidet. Språkveilederen er 
likevel først og fremst tenkt som et oppslagsverk du 
kan bruke når det er noe bestemt du lurer på. Du skal 
derfor sørge for å ha den lett tilgjengelig.

Patentstyrets språkveileder skal dessuten være en 
felles referanse når du og kollegaene dine diskuterer 
Patentstyrets tekster.

Kilder
Vi har basert mye av innholdet i dette dokumentet på 
Språkrådets anbefalinger samt eksempler og nyttige 
innspill fra andre statlige virksomheter som har 
gjennomført klarspråkarbeid. Dette er tilgjengelig på 
www.klarspråk.no. Andre kilder vi har brukt er Difi, 
NTB og Opinion Perduco. 

Nyttige lenker
Klarspråksidene: www.sprakrad.no/klarsprak/
www.sprakrad.no
www.ordnett.no
www.korrekturavdelingen.no

Hilsen Klarspråkgruppa:

Lillian E. Jakobsen (M&I, prosjektleder),  
Jacob Calmeyer (M&I), Kjersti Gravklev (DS),  
Anette Hauger (PT), Trine Anderdal Holm (P&S),  
Siri Steudel (VM).

Å skrive: det viktigste vi gjør 
i Patentstyret
Å skrive er det viktigste vi i Patentstyret foretar oss. Ikke bare fordi avgjørelser, synspunkter, 
vurderinger og saksbehandling nedfeller seg i setningene vi lager, men også fordi det er tekstene 
våre som er bindeleddet mellom oss og kundene. Det er nemlig ikke slik at vi hovedsakelig 
møter kundene våre på telefon, kundesenter, møter og seminarer. Vi møter dem først og fremst 
gjennom det vi skriver. 
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Tenk på hvem du skriver til, og hvilke forutsetninger 
mottakeren har for å forstå budskapet. Er det en 
fagperson, eller «mannen i gata» med lite kunnskap 
om våre tjenester og vår fagterminologi? Dersom du 
ikke kjenner mottakeren, bør teksten være forståelig 
for dem med minst kunnskap. Det er altså bedre at 
en profesjonell fullmektig får for mye informasjon 
enn at en annen søker ikke forstår budskapet vårt. En 
fullmektig vil imidlertid ofte være interessert i mer 
detaljert og faglig begrunnet informasjon enn en  
privat søker. 

Det er også viktig at mottakeren forstår om hun skal 
foreta en handling, eventuelt innen en frist, eller om 
innholdet er ment som ren informasjon til orientering.

Hvordan strukturerer du teksten? 
Lag en tydelig struktur på teksten og del den inn i 
avsnitt. For hvert nytt tema du skriver om, bør du lage 
en informativ mellomtittel. Dermed vil leseren fort 
kunne skille ut vesentlig informasjon. 

Kom raskt til saken, og skriv det viktigste først. 
Strukturen bør være som den omvendte pyramiden, 
slik at leseren får med seg det viktigste selv om hun 
ikke leser hele brevet.

En sentral klarspråkregel er å skrive etter den 
omvendte pyramiden og prinsippet om fallende 
viktighet. 

Brevet bør inneholde:
• Konklusjon 
• Begrunnelse med konsekvenser 
• Hva skal mottakeren gjøre?

(Illustrasjon: Opinion Perduco)

Brevet: hvem, hva, hvorfor?
Før du begynner å skrive, bør du tenke gjennom følgende:
• Hvorfor skriver du? 
• Hva er hovedbudskapet? 
• Hva skal mottakeren forstå og gjøre? 
• Hvilke kunnskaper har mottakeren? 
• Hvordan skal du organisere teksten?

Konklusjon

Utdypning/
konsekvenser

Underbygning av 
konklusjon

2
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1. Konklusjonen 
Start brevet med en tydelig konklusjon hvor du nevner 
kort hva som er hensikten med brevet og hva søkeren 
eventuelt må gjøre. Det kan være at vi har funnet feil 
eller mangler ved søknaden, at vi foreslår hva som kan 
gjøres for å rette på dette, og at søkeren må svare på 
brevet vårt innen svarfristen. 

Konklusjonen skal være lett forståelig for alle 
mottakere, uavhengig av kunnskapsnivå. Den skal 
ikke inneholde lovhenvisninger, disse tar du med i 
begrunnelsen.

    

2. Begrunnelsen med konsekvenser 
•  Utdyp konklusjonen og ta med faglig begrunnelse 

og utredning, eventuelle forbehold, betingelser 
og konsekvenser. Denne teksten må ha større 
faglig presisjon, slik at mottakeren får tilstrekkelig 
informasjon til å vurdere om hun er enig i vår 
argumentasjon. Dersom mottakeren ikke er 
fullmektig, bør du forklare lovtekster og faguttrykk.

•  I tekster hvor du henviser til lover og forskrifter, 
bør du plassere disse i slutten av setningen eller 
avsnittet. Du kan eventuelt sende med utdrag fra 
loven som eget vedlegg. Ta bare med lovhenvisninger 
som er direkte knyttet til argumentasjonen. Har du 
behov for å vise til lover på generelt grunnlag, for 
eksempel om klageadgang, avgifter eller frister, bør 
du plassere disse i et eget avsnitt til slutt i brevet.

•  Når du skriver på engelsk, bør du legge ved engelsk 
oversettelse av de aktuelle bestemmelsene i loven. 

•  Husk at vi har en oversikt over ord og uttrykk på 
nettsidene våre. Vis til denne i brevet. Sjekk at alle 
relevante ord er forklart der, og gi eventuelt beskjed 
til nettredaksjonen om ord som mangler, slik at 
oversikten kan oppdateres.

Eksempler på konklusjoner 

Første realitetsuttalelse – patent 
Vi mener at oppfinnelsen i søknaden kan patenteres, 
det vil si at den er ny og skiller seg vesentlig fra kjent 
teknikk. Patentkravene har imidlertid noen formelle 
mangler som dere må rette før vi kan godta dem. 

Formalia/realitetsuttalelse – design
Under behandling av søknaden har vi oppdaget at  
vi trenger svar på noen spørsmål. I dette brevet  
forklarer vi hva du må gjøre for at vi skal kunne 
registrere designet.
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3. Hva skal mottakeren gjøre?
Til slutt i brevet må du forklare hvilke valg mottakeren 
kan eller må ta, og konsekvenser av disse. 

• Skal mottakeren foreta seg noe etter å ha lest brevet? 
• Skal mottakeren avgjøre noe? 
• Skal mottakeren kun få informasjon til orientering?

Setningslengde
Setningene bør maksimalt bestå av 20–25 ord. Si én ting 
om gangen, og del opp i flere setninger. Alt er ikke like 
viktig, og unødvendig «fyll» bør ikke være med. Sørg 
for god logisk sammenheng mellom setningene. Unngå 
oppramsing av ord som gjør teksten tunglest. Bruk heller 
kulepunkter.

Avsnitt
Du bør bruke avsnitt for å gjøre teksten leservennlig. 
Lag nytt avsnitt når du går over til et nytt tema eller 
et nytt hovedpoeng. Avsnitt lages ved hjelp av dobbelt 
linjeskift, ikke bruk innrykk. Det er temaet som avgjør 
bruken av mellomtitler, og du kan godt ha flere avsnitt 
under én mellomtittel.

Overskrifter
De fleste brevmalene i SANT har faste overskrifter og 
noen har også faste mellomtitler. Disse skal ikke den 
enkelte saksbehandleren endre på. Hvis du ser behov 
for å endre dem, ta kontakt med Blanko. I brev hvor 
det ikke er fast overskrift eller faste mellomtitler, kan 
saksbehandleren selv lage disse.

Overskriften skal gi leseren en kort essens av hva brevet 
handler om. For at en overskrift skal være informativ, 
bør den som regel inneholde mer enn bare stikkord. Det 
er viktigere at en overskrift inneholder nok informasjon, 
enn at den er kort.

Vi skiller mellom to ulike typer overskrifter: 
• En funksjonsoverskrift sier noe om hva slags 
funksjon den aktuelle teksten har. Eksempler: 
«Uttalelse», «Bakgrunn», «Vurdering», 
«Konklusjon», «Behandling».

 
• En innholdsoverskrift oppsummerer eller 

forklarer innholdet i brevet eller i avsnittet under. 
Eksempler: «Slik kommer du i gang», «Endelig 
avgjørelse i patentsøknad xx».

Du bør i størst mulig grad bruke innholdsoverskrifter 
slik at mottakeren raskt fanger opp hovedbudskapet.

To eksempler 

Første realitetsuttalelse – patent
For at vi skal kunne viderebehandle søknaden, må 
dere sende inn nye patentkrav der dere tar hensyn 
til bemerkningene ovenfor. Hvis dere er uenige i 
vurderingen vår, må dere sende oss en redegjørelse 
for deres syn. Vi må motta svaret innen den 
ovennevnte fristen for at søknaden ikke skal bli 
henlagt.

Formalia/realitetsuttalelse – design
Vennligst send oss en skriftlig bekreftelse på at 
du godtar dette. Hvis det er annerledes enn vi 
har oppfattet det, ber vi om at du sender oss en 
nærmere forklaring.

—
«Kommunikasjonsprosesser – det 
mirakel at to mennesker kan gjøre seg 
forstått for hverandre over den spinkle 
broen bygget av ord eller andre tegn.» 
Jon Bing

—
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Mellomtitler
Bruk informative mellomtitler når du skifter tema. 
Mellomtittelen skal fortelle hva som er temaet og 
få frem hovedpoenget i avsnittet. På den måten blir 
teksten oversiktlig.

Fotnoter
Bruk minst mulig fotnoter. Viktig informasjon bør stå i 
selve brevteksten. Hvis du likevel må ha med fotnoter, 
bør de plasseres på siste side (sluttnoter). Lengden bør 
ikke overskride 4–5 linjer. 

Eksempler på overskrift og 
mellomtitler

(utdrag fra informasjonsbrevet til nye kunder)

Informasjon til deg som har søkt om  
designregistrering

Takk for søknaden din. Her har vi samlet viktig 
informasjon om saksgangen videre.

Faktura
Du vil snart motta en faktura fra oss på søknads-
gebyret og eventuelle tilleggsavgifter. Betalingen for 
denne fakturaen må være innkommet til Patentstyret 
innen betalingsfristen. Hvis du ikke betaler, eller 
betaler for sent, blir søknaden henlagt.

Søknadsbehandlingen
Hvis alt er i orden med søknaden, vil vi registrere 
designet etter to til tre måneder. Finner vi derimot 
mangler eller har spørsmål til søknaden, skriver vi et 
brev til deg om dette. Det er viktig at vi mottar svar 
fra deg innen svarfristen som er oppgitt i brevet.  
Hvis du ikke svarer, eller svarer for sent, blir 
søknaden henlagt.

—
«Hvor er det idiotisk, at mennesket 
har et veludviklet sprog stående til 
rådighed, og så formår de ikke ikke 
engang at forklare for hinanden.» 
Eiler Jørgensen

—
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Stil og tone
Vi ønsker å skrive i en personlig, vennlig og 
ubyråkratisk stil. Den skal allikevel være  
formell og ikke privat.

3

Tiltaleform
•  Vi skal ikke bruke de høflige tiltaleformene «De», 

«Dem» og «Dere» i skriftlig korrespondanse.  

•  «Søkeren» eller «fullmektigen» skal du bruke der det 
er naturlig, men unngå å bruke det slik at tonen blir 
upersonlig og i 3. person. 

•  Bruk «vi» eller «Patentstyret» om oss som offentlig 
myndighet. I konklusjoner og mer formell 
sammenheng er det naturlig å skrive «Patentstyret». 

Skriv f.eks.: «Patentstyret har besluttet…» og «Vi kan 
ikke godta tegningene ...». Varier mellom å bruke 
«Patentstyret» og «vi» for å få god flyt i språket. 

•  Skriv «jeg» når du som brevskriver personlig vil 
utføre en handling som ikke er relatert til lover og 
regler. F.eks.: «Jeg legger ved kopi ...», «Jeg viser til 
vår telefonsamtale ...»

•  Bruk «dere» dersom du skriver til en offentlig eller 
privat virksomhet (og fullmektig), og «du» når 
mottakeren er en privatperson. Er du i tvil, bruk 
«dere». 

•  Vi skal ikke bruke «man», «en» og «behandlende 
medlem» om oss selv.

•  Avslutningen skal være  «Med vennlig hilsen» (ikke 
Mvh.) + navn. 

Send søknaden til Patentstyret 

Vi viser til din e-post til Patentstyret datert 5. februar i år

Hvis dere ikke leverer inn fullmakt, viderebehandler vi 
kravet uten fullmektig. Vi sender i så fall avgjørelsen 
direkte til innehaveren.

Dersom vi ikke mottar svar innen fristen, tar vi 
saken opp til formell avgjørelse på bakgrunn av 
opplysningene som nå finnes i saken. 

Du/dere må sende inn et nytt kravsett innen fristen.

Patentstyret har mottatt protesten fra dere mot 
varemerkesøknad nr. xxxx. Vi har sendt den til 
søkeren, som får anledning til å uttale seg om 
protesten. 

Du/dere kan klage på denne avgjørelsen til 
Klagenemnda for industrielle rettigheter. 

Vi mener nå at saken er tilstrekklig opplyst og tar den 
opp til formell avgjørelse. Du/dere kan forvente å få 
avgjørelsen om 1 til 3 måneder. 

Ta gjerne kontakt med meg hvis du har spørsmål. 

Søknaden sendes til Patentstyret

Det vises til din mail av 5. februar til Patentstyret i år

Hvis fullmakten ikke innleveres, vil kravet bli 
viderebehandlet uten dere som fullmektig, og 
avgjørelsen blir sendt direkte til innehaver.

Dersom vi ikke mottar svar innen fristen, blir saken 
tatt opp til formell avgjørelse på foreliggende 
grunnlag.

Søkeren gis frist til å innsende et nytt kravsett i 
foreliggende søknad.

Deres protest mot ovennevnte varemerkesøknad er 
oversendt søker til orientering og eventuell uttalelse.

Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for 
industrielle rettigheter.

Saken vil bli tatt opp til formell avgjørelse på det 
foreliggende grunnlag (innen 1–3 måneder) 

Er dette uklart, ta kontakt.

—
«Korrekt språkbruk er en forutsetning 
for moralsk klarhet og hederlighet.» 
Claudio Magris

—
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E-post
•  I e-poster av mindre formell karakter er det naturlig 

å bruke en personlig tiltaleform med «du». 

•  Du kan starte e-posten med «Hei». Husk at du 
ikke skal ha punktum eller komma etter en slik 
innledningshilsen. Hvis du vil bruke navn i 
innledningen, er det naturlig å bruke fullt navn 
dersom du ikke kjenner personen, «Hei, Petter 
Smart».

• Avslutt e-posten med «Med vennlig hilsen» (ikke 
Mvh.)

Målform
Vi skal bruke samme målform som søkeren har brukt 
i sin henvendelse. Det betyr at vi må svare på nynorsk 
dersom søknaden/brevet kommer på nynorsk. 

Språkrådet kan til en viss grad bistå i oversettings-
arbeid til nynorsk. Det gjelder primært større oppgaver, 
ikke oversetting av enkelttekster.

Hei

Hei, Petter Smart

Hei,

Hei Petter Smart,
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—
«Slurv ikke med språket! 
Evnen til å uttrykke seg i ord er  
av aller største betydning. Nest etter 
å kysse finnes det ikke noen mer 
spennende form for kontakt.» 
Ernest Hemingway

—

Aktivt språk
Skriv aktivt språk og begrens bruken av passiv form. 
Aktivt språk får tydelig frem hvem som skal gjøre noe 
eller hvem som har ansvar. Passiv form gir et stivt og 
lite lesbart språk. I tillegg kan det skape misforståelser 
fordi det ikke kommer klart nok frem hvem som har 
foretatt eller skal foreta en handling.

Problematiske ord og uttrykk
Prøv å unngå stammespråk, det vil si fagspesifikke ord 
og uttrykk som ikke alle forstår. Noen ord kan også 
ha én betydning for oss, og en annen for mannen i 
gata. Slike ord er det viktig å forklare for å unngå at 
kundene misforstår. Det gjelder for eksempel ord som 
protest, krav og nyhet.

Vurdere 

Undersøke
 
Endre 

Hente inn, skaffe til veie, skaffe,  

Vi mener / har kommet frem til / har vurdert /  
det er uklart 

Svar eller uttalelse
 

Av og til, fra tid til annen, noen ganger

Men, imidlertid

Som vi kan godta, som kan godtas 

Kan/vil, finner grunnlag for å…

Vi kan ikke godta denne begrunnelsen

Avgjørelse

Dette må du gjøre (som overskrift)

Gjøre en vurdering

Foreta en undersøkelse

Foreta endringer

Tilveiebringe 

Anser/vi anser det uklart

Tilsvar 
Unntak: brukes ved administrativ overprøving

Tidvis 

Dog

Godtakbart 

Finner å kunne/ville…

Vi finner ikke å kunne godta denne begrunnelsen

Protokoll

Pålegg (som overkrift)
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•  Riktig tegnsetting gjør teksten ryddig og lett å lese. 
Sett punktum ofte. 

•  Ikke stol på stavekontrollen. Les korrektur eller be 
en kollega om å gjøre det.

•  Bruk ordbøker når du er usikker.
•  Unngå bruk av utropstegn, det blir masete.
•  Se opp for orddelingsfeil, for eksempel:
    - Varemerke registrering = varemerkeregistrering
 - Patent krav, patent tegninger = patentkrav, 
      patenttegninger
    - Design bilder = designbilder
    - Figur merke = figurmerke

Ord og begreper som vi ofte bruker feil 
I forhold til: Det betyr «sammenlignet med», og skal 
kun brukes i den betydningen. De som bruker det feil, 
mener ofte «når det gjelder», «angående» eller «om». 

Enda er gradsadverb: Enda mer 
Ennå er tidsadverb: Han har ikke kommet ennå

Lenger er adverb: Hun bor ikke her lenger
Lengre er adjektiv: Han har lengre hår enn meg

Den gang da …
Hver gang når …

Overfor betyr «ansikt til ansikt»
Ovenfor betyr høyere opp/over

Og/å: Hovedregel er at «å» bare står foran verb 
i infinitiv, mens «og» forbinder (står mellom) 
sideordnede ord eller ordgrupper av ymse slag,  
også infinitiver. Eksempel: Å prøve å lære å lese og 
skrive swahili tar tid. De fikk lov til å ligge og prate. 
Vil du være med å teste? 

Sette fokus på noe: Du kan bringe noe i fokus og 
fokusere noe, men du kan ikke «sette fokus på noe».
Skriv heller: legge vekt på, ta opp, ha som mål, handle 
om, konsentrere oss om, sette søkelyset på. 

Skriv heller ikke Hovedfokus, fordi det er «smør på 
flesk» 

Da som årsakskonjunksjon kan oppfattes gammeldags/
byråkratisk.  
Eksempel: Da vi har funnet …
Skriv heller Fordi .../Siden ...

Skriv e-post med bindestrek.

Skriv svart-hvitt med bindestrek (ikke bruk skråstrek 
(svart/hvitt) eller ordet sort)

Tegnsetting og rettskriving
Skrivefeil og dårlig språk gir leseren et dårlig inntrykk.  
Vær derfor nøye med ordvalg, rettskriving og tegnsetting.

4
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Genitiv
•  Apostrof brukes bare ved genitiv i ord som ender på 

s, z og x: Lars’ kurs, Marx’ hovedverk, Moss’ ordfører. 
Det er ofte bedre å skrive kurset til Lars, hovedverket 
til Marx, ordføreren i Moss.

•  Bruk aldri apostrof når ordet ikke ender på s x, eller 
z: Patentstyrets nettside. 

Kommaregler
•  Etter tilrop: Se, hun gransker.
•  Før og etter unødvendig innskutt leddsetning …, som 

vi har skrevet, …
•  Når leddsetning kommer foran hovedsetning: Når 

sjefen har sagt sitt, har vi alle fått vårt. 
•  Etter nødvendig innskutt leddsetning: Alle som så hva 

som skjedde før velten, er enig i politiets fremstilling. 
•  I oppramsinger: Ole, Dole og Doffen
•  Alltid komma (eller punktum) foran «men».
•  Husk å sette komma på riktig sted i setningen for at 

det skal ha rett betydning: «Skyt ham ikke, vent til jeg 
kommer.» vs. «Skyt ham, ikke vent til jeg kommer.»

Tall
•  Bruk mellomrom som tusenskilletegn: 1 000, 7 500
•  Fra og med 10 000 ordnes tallet i grupper på tre 

sifre: 12 466, 100 000, 1 200 000
•  Beløp skriver du slik: Kr 250 000 
•  Mengde skriver du slik: 250 000 tonn
•  Små tall skriver vi som regel med bokstaver.  

Vi regner tall til og med tolv som små.
•  Innenfor samme setning eller samme avsnitt bør vi 

være konsekvente og velge enten siffer eller bokstaver.
•  I tekster med mye tall – der tallene er hovedsaken 

– bør vi vanligvis skrive alle tall med siffer, f.eks. i 
tabeller, matematiske utgreiinger o.l.

Telefonnummer
•  Hovedregelen er at telefon- og faksnummer skal 

deles opp i grupper på to og to siffer: 22 38 73 00. 
•  Unntak: Mobilnummer, grønne nummer og 

teletorgnummer skal skrives i tre grupper med tre + 
to + tre siffer: 800 22 222, 950 10 999. 

Dato
Vårt datoformat er yyyy.mm.dd, f.eks. 2014.01.24. Når 
du skriver fritekst, er det mer leservennlig å skrive på 
denne måten: 24. januar 2014. Husk å skrive måneden 
med liten bokstav.

Et eller en design?
Vi skriver et design. Etter de nye rettskrivningsreglene 
er det valgfritt å skrive et eller en design, men for å 
fremstå enhetlig, velger vi intetkjønnsvarianten.
Da ordet dukket opp i norske ordbøker i 1969 var 
det med hankjønnsform, noe Patentstyret i mange 
år har vært misfornøyd med. Det var dels fordi folk 
flest bruker ordet som intetkjønn, men også fordi 
flertallsformen designer i hankjønn er identisk 
med ordet for formgiver i entall: en designer. En 
slik «forvekslingsfare» var spesielt problematisk da 
ordet skulle inngå i lovtekster. Etter at vi mottok 
henvendelser via sosiale medier om den forvirrende 
bruken av hankjønnsform, henvendte vi oss til 
Språkrådet og ba om et «kjønnsskifte». I januar 2014 
forelå endelig vedtaket om at design har fått offisiell 
status som intetkjønn, ved siden av den eksisterende 
formen. 

—
«Hvis du snakker til en mann på 
et språk han forstår, når du hodet 
hans. Snakker du til ham på hans 
eget språk, når du hjertet.»  
Nelson Mandela

—
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Handlingen

Gransking (det å granske) 

Tolking (det å tolke)
 
Veiledning (det å veilede) NB! aldri veileding

Nyskaping (det å skape noe nytt)
Eksempel: Nyskapingen i vår bedrift gjennom 
mange år, har ført til den nyskapningen som 
nå er en salgssuksess 

Resultatet

Gransking eller granskning kan begge brukes 
om resultatet av det å granske. Vi anbefaler 
å bruke gransking. 
Når ordet gransking/granskning forekommer 
i sammensatte ord, skal vi bruke endelsen 
-ing: granskingsrapport, granskingsarbeid, 
granskingsoppgave
 
Tolkning (resultatet av det å tolke)

Veiledning (resultatet av at noen veileder)
 
Nyskapning (resultatet av det å «nyskape»)

Endelser på -ing og -ning
Reglene for ord med disse endelsene er ikke 
konsekvente i norske ordbøker. Vi oppfordrer derfor til 
å følge Språkrådets anbefalinger: 

Forkortelser 
Forkortelser med punktum: 
•  blant annet – bl.a.
•  det vil si – dvs.
•  i henhold til – iht.
•  og så videre – osv.
•  på grunn av – pga.
•  cirka – ca.
•  jamfør – jf.
•  klokka – kl.
•  side – s.
•  nummer – nr.
•  med vennlig hilsen – mvh. 
•  eventuelt – ev.

Forkortelser uten punktum 
(gjelder ofte mengde og størrelse):
•  kroner – kr
•  centimeter – cm
•  kilometer – km
•  gram – g
•  kilogram – kg
•  minutt – m
•  sekund – s

Noen vanlige forkortelser vi bruker: WIPO, EPO, NPI, 
OHIM, PVS, PRV, PCT, PPH, MM2.
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Henvisninger 
– lover, forskrifter og retningslinjer
Lovhenvisninger kan fort gjøre en tekst komplisert. Vi bør derfor være bevisste 
og konsekvente i måten vi henviser på.

5

•  Unngå lovhenvisninger i det første avsnittet som 
inneholder konklusjonen på brevet. 

•  Ikke start setninger med en lovhenvisning. En lov- 
eller forskriftshenvisning kan stå i veien for det 
innholdet vi egentlig ønsker å uttrykke. 

•  Sørg for leservennlige lovhenvisninger og -sitater. 
 Mange av våre kunder har ikke inngående 

kjennskap til lovverket. Vi må derfor tilpasse 
teksten slik at de får med seg innholdet. 

•  Hvis du siterer lovteksten, bør du også forklare hva 
sitatet innebærer for kunden.

Liten forbokstav 
Navn på lover skrives med liten forbokstav (inne i 
setningen):
•  patentloven
•  varemerkeloven
•  designloven
•  lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle 

rettigheter 
• eneste unntak er Grunnloven

Regelen om liten forbokstav gjelder også forskrifter, 
retningslinjer, traktater, konvensjoner o.l.:
•  forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og 

Klagenemnda for industrielle rettigheter
•  patentforskriften
•  patentretningslinjene

Når første del av ordet er et egennavn, skal det 
imidlertid være stor forbokstav:
•  Pariskonvensjonen 
•  Genèvekonvensjonen  

Tittel
Alle lover har en lang, offisiell tittel. Den innledes med 
«lov om ...».
•  lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret 

og Klagenemnda for industrielle rettar 
(patentstyreloven)

Bruker du den offisielle tittelen, skal du bruke den 
målformen loven er skrevet i.

Korttittel
Mange lover har en korttittel i tillegg til den lange. 
En korttittel er offisiell bare hvis den står i parentes 
etter navnet på loven i Lovdata og Norges lover, slik: 
lov om patenter (patentloven). Når vi viser til lover 
i vår saksbehandling er det som regel best å bruke 
korttittelen. Dersom korttittel ikke finnes, kan du lage 
en selv, men det offisielle navnet må i så fall alltid 
skrives fullt ut først.

Ved bruk av korttitler, skal lovtittelen ha samme 
målform som teksten du skriver. Selv om loven er 
på nynorsk, skal du vise til bokmålstittel når du selv 
skriver bokmål. Et praktisk eksempel for oss er Lov 
om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar 
(patentstyrelova). Vi skriver «patentstyreloven» på 
bokmål.
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Forkortelser
Det finnes ingen offisiell liste over forkortelser for 
lovtitler. Skrivemåten som er oppgitt i Lovdata, kan 
derfor avvike fra skrivemåten i dokumenter fra det 
ansvarlige departementet. 

Slik forkorter vi de lovene vi bruker mest:
•  varemerkeloven – vml.
•  patentloven – patl.
•  designloven – dsl.
•  patentforskriften – pf.  
•  patentretningslinjene – pr.

Inndeling: paragraf, ledd og punktum
Lover er delt inn i paragrafer, som ofte er delt inn 
i ledd. Et ledd kan være delt inn i flere punktum, 
bokstaver, numre eller alternativer.

Vi henviser til paragrafer slik: «se § 21» eller «jf. § 21». 
Når vi viser til flere paragrafer, bruker vi vanligvis to 
paragraftegn: «jf. §§ 10 og 15» eller «se §§ 10 til 20» 
(dette leses «paragrafene»).

I enkelte lover er paragrafene nummerert etter 
kapittel, som for eksempel i foretaksnavneloven.  
Det første tallet viser til kapittelet, det andre til hvilket 
nummer paragrafen har innefor dette kapittelet. Det 
skal være bindestrek mellom de to tallene: § 2–1.  
Vi leser dette «paragraf to en».

Når vi refererer til nummer på ledd og punktum, 
bruker vi helst bokstaver, ikke tall:
§ 21 første ledd.

Formen annen/annet (for «nummer to») brukes mye 
i juridisk litteratur. Det er også mulig å bruke andre. 
Unngå å veksle mellom formene i en og samme tekst. 
Vi anbefaler å bruke formen «andre».

Slik henviser du til patentretningslinjene: pr. del C, 
kap. II, punkt 4.2.

Tegn og mellomrom
Det skal være mellomrom mellom paragraf og tall:
patentloven § 8 andre ledd første punktum.

Genitivs-s
Vi bruker ikke genitivs-s når vi henviser til lover med 
korttittelen: Eksempel: patentloven § 21.

—
«Vennlighet er et språk
som de døve kan høre og  
de blinde se.»  

Mark Twain 

—
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Eksempler på henvisning til lovtekst
Under finner du eksempler på hvordan du skal henvise 
til bestemte deler av en lovtekst. 

Grønt: § 3 andre ledd andre punktum
Rødt: § 3 tredje ledd nummer 3
Oransje: § 4 første ledd bokstav a
Blått: § 4 tredje ledd bokstav b andre alternativ

§ 3. Den ved patent oppnådde enerett innebærer, med 
de unntak som følger av tredje ledd, at andre enn 
patenthaveren ikke uten dennes samtykke må utnytte 
oppfinnelsen ved å 

1.  tilvirke, utby, bringe i omsetning eller anvende 
et produkt som er beskyttet ved patentet eller å 
innføre eller besitte produktet i slik hensikt, 

2.  anvende eller tilby å anvende en fremgangsmåte 
som er beskyttet ved patentet eller, om han vet 
eller det etter omstendighetene er åpenbart 
at fremgangsmåten ikke må anvendes uten 
patenthaverens samtykke, utby den for anvendelse 
her i riket, 

3.  utby, bringe i omsetning eller anvende et produkt som 
tilvirkes gjennom en patentbeskyttet fremgangsmåte, 
eller innføre eller besitte produktet i slik hensikt. 

Eneretten innebærer likeledes at andre enn 
patenthaveren ikke uten dennes samtykke må utnytte 
oppfinnelsen ved å tilby eller levere midler til å 
utøve oppfinnelsen til noen som ikke er berettiget til 
å utnytte den her i riket, såfremt midlene vedrører 
noe vesentlig i oppfinnelsen og leverandøren eller 
tilbudsgiveren vet, eller det etter omstendighetene er 
åpenbart, at de er egnet og bestemt for slik utnyttelse. 
Er midlet en vare som vanligvis forekommer i 
handelen, gjelder dette likevel bare dersom den som 
tilbyr eller leverer midlet søker å påvirke mottakeren 
til å begå handlinger som omfattes av eneretten etter 
første ledd. I forhold til bestemmelsene i dette ledd 
skal personer som utnytter oppfinnelsen slik som 
nevnt i tredje ledd nr. 1, 3 eller 4, ikke anses som 
berettiget til å utnytte oppfinnelsen. 
      
Fra eneretten unntas: 
1.  Utnyttelse som ikke skjer i nærings- eller driftsøyemed, 
2.  Utnyttelse av patentbeskyttede produkter som av 

patenthaveren eller med dennes samtykke er brakt 
i omsetning innenfor EØS, om ikke annet følger av 
forskrift fastsatt av Kongen. 

3.  Utnyttelse ved eksperiment som angår selve 
oppfinnelsen.

4.  Tilberedning på apotek av et legemiddel etter resept 
i enkelttilfelle eller forføyning over et legemiddel 
tilberedt på denne måte. 

5.  Utprøvinger, forsøk og lignende av et patentert 
legemiddel som er nødvendige for å oppnå 
markedsføringstillatelse for et legemiddel i en 
stat som er tilsluttet avtale 15. april 1994 om 
opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-
avtalen). 

§ 4. Varemerkerettens innhold 
Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke 
fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i 
næringsvirksomhet kan bruke: 
a) tegn som er identisk med varemerket for slike varer 
eller tjenester som varemerket er beskyttet for 

b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket 
for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, 
såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved 
at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en 
forbindelse mellom tegnet og varemerket. 

For et varemerke som er velkjent her i riket, 
innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke 
fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk 
med eller ligner varemerket for varer eller tjenester 
av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre 
en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente 
varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill). 

Som bruk anses blant annet: 
a)  å sette merket på varer eller deres emballasje 
b)  å tilby varer for salg eller på annen måte bringe 

dem på markedet, lagre eller levere dem under 
tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under 
tegnet 

c)  å innføre eller utføre varer med merket på 
d)  å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame



Hvis du ønsker å begrense vernet i ditt meddelte patent, kan du søke om 
administrativ begrensning. Du kan ha behov for dette dersom det etter 
patentmeddelelsen dukket opp et nytt mothold som viser at patentkravene 
inneholdt mer enn det som var nytt og hadde oppfinnelseshøyde på 
søknadstidspunktet. Ved å begrense patentet kan du forebygge at patentet 
ditt kan bli ugyldiggjort. 

En søknad kan overføres fra den opprinnelige søkeren til en annen som 
kan dokumentere bedre rett til varemerke- eller designsøknaden. 
Ordningen gjelder på søknadsstadiet. Etter at varemerket er registrert, må 
du levere inn en innsigelse innen innsigelsesfristen for å få rettigheten 
overført til deg.

Dersom du mener at et meddelt patent er helt eller delvis ugyldig, og 
innsigelsesperioden er utløpt, kan du sende inn et krav om administrativ 
overprøving. Ordningen er innført som et raskt, enkelt og billig alternativ 
til søksmål om ugyldighet ved domstolene. Enhver med rettslig interesse 
kan fremsette krav om administrativ overprøving.

Dersom du mener at et registrert varemerke er helt eller delvis ugyldig, og 
innsigelsesperioden er utløpt, kan du sende inn et krav om administrativ 
overprøving. Ordningen er innført som et raskt, enkelt og billig alternativ 
til søksmål om ugyldighet ved domstolene. Enhver med rettslig interesse 
kan fremsette krav om administrativ overprøving.

Krav om administrativ overprøving av design kan leveres inn av en part 
som mener at en designregistrering er gitt på feil grunnlag og at den må 
helt eller delvis oppheves. For nærmere informasjon om hvordan et slikt 
krav skal begrunnes, hvem som kan levere det inn og hva som er fristen 
for å levere det inn, se designloven kapittel 5. 

Administrativ begrensning (patent) 

Administrativ overføring 
(varemerke/design) 

Administrativ overprøving (patent) 

Administrativ overprøving 
(varemerke)

Administrativ overprøving (design) 

Saksbehandlerens
ordliste
Denne ordlisten skal hjelpe deg med å forklare  
ord og uttrykk i brev til kunder som vi antar ikke forstår 
faguttrykkene våre. Anbefal gjerne kundene å se på 
«ord og uttrykk» på nettsidene våre. 

 Forklaring for kunden (tilpass tiltaleformen til brevet ditt)

17
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Begrenset varefortegnelse 
(varemerke)

Beskrivende (brukt om varemerke) 

Delvis registrering

Endelig henlagt søknad (patent, 
varemerke og design) 

Fagmannen (patent)

Fellesmerke

Forvekselbare varemerker 

Fullmakt

Fullmektig

Gjenopptakelse (patent, varemerke 
og design)

Gransking eller nyhetsgransking 
(patent)

Henlagt søknad (patent, varemerke 
og design)

Individuell karakter (design)

Begrenset varefortegnelse vil si at varefortegnelsen er begrenset i forhold 
til den som kom inn med søknaden. Patentstyret kan foreslå at du 
begrenser varefortegnelsen dersom vi ikke kan registrere merket ditt for 
alle varene eller tjenestene. Du vil da kunne få merket registrert for en del 
av varene. Du kan også selv foreslå å begrense varefortegnelsen for å få 
merket registrert. Det er ikke mulig å utvide en varefortegnelse.

At et varemerke er beskrivende, vil si at det bare foreteller noe om varen 
eller tjenesten. For eksempel vil VINTER eller WARM på en jakke kunne 
fortelle at den er egnet til bruk om vinteren. SUPER opplyser at varene er 
av god kvalitet, og FAMILY sier noe om hvem produktene retter seg mot. 
Slike beskrivende ord kan ikke registreres som varemerker.

Registrering for færre varer enn den opprinnelige varefortegnelsen  
(se begrenset varefortegnelse).

Hvis en henlagt søknad ikke blir gjenopptatt innen fristen for dette, 
blir søknaden endelig henlagt. Det er da ikke lenger mulig å gjenoppta 
søknaden.
 
Fagmannen er en teknisk kyndig fagperson som er en gjennomsnittlig 
utøver (han har den alminnelige kompetansen som kan forventes) på det 
gjeldende fagfeltetet.
 
Et fellesmerke er et felles varemerke til bruk for medlemmene av en 
forening/sammenslutning eller et garanti-/kontrollmerke for en myndighet 
eller sammenslutning som fører kontroll med varer/tjenester. Eks. stempel 
på økologiske varer, miljømerker eller felles merke til bruk for medlemmer 
av idrettsforbund

Varemerker for samme eller lignende varer/tjenester og som ligner på 
hverandre i utseende og/eller uttale med videre.
 
Dokumentet som bekrefter fullmaktsforholdet.
 
En fullmektig er en som har fått fullmakt/tillatelse til å handle på vegne av 
deg. Ofte fordi denne har bedre kunnskap om fagfeltet, men man kan også 
bruke fullmektig fordi man for eksempel ikke kan språket i det landet man 
har sendt inn søknad.
 
Dersom søknaden er henlagt, kan vi gjenoppta den hvis du retter mangelen 
som førte til henleggelse og betaler et gjenopptakelsesgebyr. Hvis du ikke 
krever gjenopptakelse innen fristen, blir søknaden endelig henlagt.

Granskingen er et grundig og altomfattende søk av høy kvalitet, som 
tar sikte på å avdekke alt relevant materiale tilgjengelig før søknadens 
leveringsdag. Granskingen skal være så fullstendig som mulig for å 
avdekke relevant kjent teknikk, slik at resultatet gir et tilstrekkelig 
grunnlag for å vurdere om oppfinnelsen kan patenteres.

Hvis du ikke svarer på et brev eller betaler en faktura fra oss innen fristen, 
blir søknaden henlagt. Det innebærer at vi slutter å behandle søknaden, 
og den vil ikke kunne føre til en rettighet. Som regel er det mulig å be om 
gjenopptakelse innen en bestemt frist.

For å få enerett på et design, må designet være nytt og ha individuell 
karakter. Et design har individuell karakter hvis helhetsinntrykket designet 
gir den informerte brukeren skiller seg fra helhetsinntrykket denne 
brukeren får av andre design. 



En fiktiv person som vi bruker som mal for å avgjøre om et design har 
individuell karakter. Personen er godt opplyst om hvilke produkter som 
finnes på markedet i den aktuelle produktkategorien, men vedkommende 
er ikke ekspert eller profesjonell på området. For å avgjøre om et design 
har individuell karakter, spør man seg om en informert bruker vil se 
tydelig forskjell på det søkte designet og andre design som finnes. 

Den som eier patentet, varemerkeregistreringen og/eller 
designregistreringen. Vi kan også omtale søkeren som innehaver av 
søknaden.
 
Et apparat eller et fysisk objekt blir ofte omtalt som en anordning eller 
innretning. På engelsk heter det «device».
 
Hvis du mener at et patent er gitt på feilaktig grunnlag, kan du sende 
inn en skriftlig innsigelse mot dette til Patentstyret. Fristen for å sende 
inn en innsigelse er ni (9) måneder fra den dagen patentet ble meddelt. 
Innsigelsen kan føre til at patentet helt eller delvis blir opphevet.

Hvis du mener at et varemerke er registrert på feilaktig grunnlag, kan du 
sende inn en skriftlig innsigelse. Fristen for å sende inn en innsigelse er 
tre måneder fra den dagen registreringen ble kunngjort. Innsigelsen kan 
føre til at registreringen helt eller delvis blir opphevet.
 
Den juridiske personen som har kommet med en innsigelse etter 
registrering/meddelelse.
 
Den juridiske personen som har kommet med en protest under 
søknadsbehandlingen.

Alle tekniske fagområder er inndelt i ulike IPC-klasser (Intellectual Patent 
Classification).

Du kan klage på avgjørelser som er truffet av Patentstyrets fagavdelinger 
der loven eller forskriften sier at det er mulig. Klager behandles av 
Klagenemnda for industrielle rettigheter.
 
Alle design blir registrert i en såkalt Locarnoklasse. De blir delt inn i 
klasser etter hva slags type produkt de gjelder. Dette er for at Patentstyret 
skal finne tilbake til designene i registeret. Denne klassifikasjonen 
innebærer ikke noen begrensning av designets vern.
 
Varemerker registreres for bestemte varer eller tjenester innenfor 
bestemte vare- eller tjenesteklasser.

Hvem som står bak (produserer eller selger) en vare eller tjeneste.
 
Konvensjonsprioritet gir en søker mulighet til å kreve vern for sitt 
varemerke eller design i andre land fra det tidspunktet søknaden ble 
innlevert i det første landet. Dette følger av Pariskonvensjonen. Ordningen 
har særlig betydning for design, som må være nytt på søknadstidspunktet. 
Fristen for å kreve konvensjonsprioritet er seks måneder. En slik prioritet 
innebærer altså at man har trukket en slags kølapp som varer i seks 
måneder fra den første søknaden ble innlevert.

Informert bruker (design)
 

Innehaver (patent, varemerke og 
design)

Innretning/anordning

Innsigelse (patent)

Innsigelse (varemerke)

Innsiger (varemerke og patent)

Innvender  

IPC-klassifisering (patent) 

Klage (patent, varemerke og design)

Klasse (Locarnoklasse) (design)

Klasse/ Klasseangivelse (varemerke)

Kommersiell opprinnelse

Konvensjonsprioritet (varemerke  
og design)
(Se også prioritet 
og utstillingsprioritet)

19
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Flere patentkrav i samme søknad omtales som et kravsett.

Den juridiske personen som krever administrativ overprøving.

Dato for innlevering av en varemerkesøknad, dvs. den dagen Patenstyret 
har mottatt søknaden.

Likeartethet er et begrep som brukes i vurderingen av vareslagslikhet. 
Hvis to merker gjelder eksakt samme varer, bruker vi ofte begrepet vare-
identitet, eller sier at det er snakk om samme eller identiske varer. Hvis 
varene likner på hverandre, ved at de har samme formål, brukes sammen, 
normalt produseres sammen av samme type materialer osv., sier vi at det 
er likeartethet.

Løpedagen er innleveringsdagen for søknaden, eller den dagen søknaden 
ble innlevert til internasjonal myndighet (PCT). Patentets levetid, inntil 20 
år, starter fra løpedagen.

Den dagen vernet gjelder fra, det vil si den dagen bildene som viser 
designet først ble mottatt av Patentstyret. 
 
Å meddele et patent vil si å innvilge patent.

Nærliggende teknologi som er beskrevet i andre patentsøknader, patenter, 
tidsskrifter eller annen litteratur, og som er trukket frem som en del av 
saksbehandlingen.
 
Andres rettigheter som er til hinder for at Patentstyret skal kunne 
registrere søknaden.

For å få enerett på et design, må designet være nytt og ha individuell 
karakter. At et design er nytt, betyr at et identisk design ikke er blitt 
allment tilgjengelig før den dagen søknaden ble innlevert eller før 
prioritetsdagen.

Hvis oppfinnelsen er ny, sier vi at den innehar nyhet/oppfyller kravet til 
nyhet.

Et eldre design som er identisk med eller gir det samme helhetsinntrykket 
som et yngre design, er nyhetshindrende for det yngre designet. 

Gruppen av potensielle kjøpere og selgere for de aktuelle varene/
tjenestene. Brukes som standard for å vurdere hvordan et varemerke 
blir oppfattet av de som faktisk vil kunne møte det i en reell 
kjøps- og salgssituasjon. Omfatter alle ledd i omsetningen. Hvem 
omsetningskretsen består av, varierer imidlertid med typen varer/tjenester. 
Omsetningskretsen for «badedrakter» vil bestå av helt vanlige forbrukere, 
profesjonelle svømmere, ansatte i sportsbutikker, tilvirkere av sportsklær, 
tekstiler mv. For avansert utstyr til oljeindustrien vil ikke vanlige 
forbrukere være en del av omsetningskretsen. Her vil alle ledd i stor grad 
være profesjonelle.

Kravsett (patent)

Kravstiller (patent, varemerke og 
design)

Leveringsdag (varemerke) 

Likeartethet (varemerke)

Løpedag (patent) 

Løpedag (design) 

Meddelelse

Mothold (patent) 

Mothold (varemerke)

Nytt (design)

Nyhet (patent)

Nyhetshindrende (design) i brev om 
supplerende undersøkelse design

Omsetningskrets



Hvis oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra kjent teknologi på samme fagfelt, 
sier vi at oppfinnelsen har oppfinnelseshøyde.
 
Omfattende utprøving og modifisering av kjent teknikk.

Den som har søkt patent på en oppfinnelse i ett land, kan kreve prioritet i 
andre land der den samme oppfinnelsen søkes patentert. Prioritet er en rett 
som gir søkeren en frist på 12 måneder (prioritetsåret) til å søke patent på 
den samme oppfinnelsen i andre land. Dette innebærer at patentsøknaden 
nyhetsmessig vurderes som om den var levert samtidig med søknaden i 
Norge. Prioritet kan også kreves i tilfeller der søkeren velger å levere en ny 
søknad med prioritet fra den første søknaden. Dette innebærer at den nye 
søknaden nyhetsmessig vurderes som om den var levert samtidig med den 
første søknaden. Virkningen av prioritet er at en senere levert søknad får 
rettigheter tilbake til leveringsdagen til den første søknaden.

Prioritet er det begrepet vi bruker for å angi hvem som var først ute. Dette 
er viktig hvis flere hevder å ha rett til samme design, varemerke eller andre 
former for kjennetegn som for eksempel foretaksnavn. En varemerke- 
eller designsøknad har i utgangspunktet prioritet fra den dagen søknaden 
kom inn til Patentstyret. Det er også mulig å kreve prioritet fra et tidligere 
tidspunkt, enten på grunnlag av en tidligere søknad, konvensjonsprioritet, 
utstillingsprioritet eller varemerke som er tatt i bruk.

Krav om prioritet.

Innvendinger mot en søknad om varemerke, patent eller design før den 
eventuelt blir registrert (varemerke/design) eller meddelt (patent). 
En protest kan sendes inn når som helst før vi har registrert designet/
varemerket eller meddelt patentet.
 
Under realitetsbehandlingen vurderer vi om oppfinnelsen er ny og om den 
har oppfinnelseshøyde.

Dette er en undersøkelse som søkeren kan be Patentstyret utføre mot et 
gebyr. Søkeren må merke av i søknadsskjemaet at de ønsker dette. Ved 
en supplerende undersøkelse skal Patentstyret kartlegge forhold som kan 
være til hinder for at søkeren kan oppnå designrett. Vi sender en rapport 
til søkeren hvor vi gir beskjed om eventuelle funn, men vi nekter ikke å 
registrere på bakgrunn av dette. Df. § 14. 

Et varemerke må ha særpreg/være særpreget for å kunne registreres. I dette 
ligger det at merket må være egnet til å skille virksomhetens varer/tjenester 
fra andres. Varemerket må kunne tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og 
må kunne feste seg i erindringen til den som møter merket. For eksempel 
vil en liten strek, en enkel ramme eller et ord som «innholdsfortegnelse» 
vanskelig bli oppfattet som særpreget.

En søker kan kreve prioritet fra den dagen varemerket første gang ble brukt 
for en vare på en internasjonal utstilling, eller da designet første gang ble vist 
på en slik utstilling. Søknaden må i tilfelle innleveres til Patentstyret senest 
seks måneder etter den første fremvisningen.

Vareslagslikhet innebærer at to varemerker gjelder for samme eller liknende 
varer. Hvis merkene gjelder tjenester, kaller vi det gjerne tjenesteslagslikhet.

Oppfinnelseshøyde (patent)

Oppfinnerisk innsats (patent)

Prioritet (patent)

Prioritet (varemerke og design)
(Se også konvensjonsprioritet og 
utstillingsprioritet)

Prioritetskrav

Protest (patent, varemerke og 
design)

 Realitetsbehandling (patent)

Supplerende undersøkelse  
(design) 

Særpreg (varemerke)

Utstillingsprioritet (varemerke  
og design)
(Se også prioritet og  
konvensjonsprioritet)

Vare-/tjenesteslagslikhet
(varemerke)
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Dine notater
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Språkveilederens 10 viktige punkter

1. Tenk gjennom: hva er hovedbudskapet, hvilke kunnskaper har mottakeren, 
hva skal mottakeren forstå og eventuelt gjøre etter å ha lest teksten?

2. Tilpass språket: hvem skriver du til, og hvilke forutsetninger har 
mottakeren for å forstå budskapet?

3. Disposisjon: 
 • Konklusjon
 • Begrunnelse med konsekvenser
 • Hva skal mottakeren gjøre?

4. Skriv korte setninger og bruk avsnitt for å gjøre teksten leservennlig.

5. Skriv informative overskrifter og bruk mellomtitler når du skifter tema.

6. Tonen skal være personlig, vennlig og ubyråkratisk.

7. Unngå verb i passiv form. Aktiv form får tydeligere frem hvem som skal 
gjøre noe og hvem som har ansvar.

8. Vær kritisk og bevisst når du henviser til lover og forskrifter – tenk på hva 
mottakeren trenger og forstår.

9. Forklar faguttrykk der det er nødvendig.

10. Unngå fotnoter.

7


