
                                                                                                                   
 
Tekniske retningslinjer for bilder i 
designsøknader  

Følg disse retningslinjene for å sikre at bildene du legger ved søknaden til Patentstyret, tilfredsstiller de 

tekniske kravene i henhold til lovverket, slik at du får en så god rettighet som mulig. 

 

Bildeformat  JPEG (*.jpeg) eller PNG (*.png) 

• Fysisk størrelse PNG PNG-bilder skal ha minimum 300 bildepunkter (piksler, dots) i 

lengde og bredde. 

• Fysisk størrelse JPEG JPEG-bilder skal ha minimum 900 bildepunkter, og 

minst ett av bildene skal være minimum 3 cm i lengde og 

bredde. Bildene skal ikke være større enn A4 (ca. 21 x 29 cm). 

Du bør ikke komprimere bildene kraftig. 

• Oppløsning JPEG Antall bildepunkter per tomme (dots per inch (dpi)) bør være 

mellom 72 og 300. 1 tomme er ca 2,5 cm.  

Bilder som har mindre enn 8 cm bredde/høyde bør ha 300 dpi. 

Større bilder kan ha lavere oppløsning. 

For PNG er det antall bildepunkter i hver retning som er viktig. 

Filstørrelse  Maksimalt 5 MB 

Farge 24-bit/RGB eller gråskala 

Kant eller «luft» rundt 

motivet 

5 mm (se pkt. 4 under) 

1. Velg anbefalt bildeformat 

Vi anbefaler at du lagrer bildene dine som JPEG eller PNG. Velger du andre formater enn dette, må 

Patentstyret redigere bildene, noe som kan redusere bildekvaliteten i registreringen og publiseringen 

av denne. Les mer om de anbefalte filformatene (PDF). 

JPEG er det formatet som fungerer best hvis bildene er fotografier med mye visuelt innhold, slik som 

farger, ulike gråtoner, mange og ujevne konturer, kompliserte former, diffuse overganger eller 

uensartet bakgrunn. 

PNG er et format som har tapsfri komprimering. Dette formatet fungerer best for illustrasjoner 

opprettet av datamaskiner, med skarpe, rette linjer, homogene eller jevnt endrede flater og 

overganger, få og like fargeområder og hvor bakgrunnen er ensartet. PNG-formatet kan brukes på 

fotografier, men vil som regel da gi en uhensiktsmessig stor filstørrelse. PNG-formatet passer veldig 

godt til illustrasjoner som den strektegnede koppen vi har benyttet i eksempelet nedenfor. 

 

https://www.patentstyret.no/globalassets/tjenester/filer/narmere-bestemmelser-om-filformater.pdf


2. Velg anbefalt bildestørrelse 

Bildestørrelse og oppløsning kan påvirke rettigheten din, fordi bildene kan bli uskarpe slik at detaljer 

ikke kommer så godt frem. Om Patentstyret må konvertere bildet ditt, er det sannsynlig at kvaliteten 

blir mye dårligere. 

Til høyre nedenfor ser du et eksempel på hvordan et bilde kan bli utydelig, fordi det har for få eller for 

mange piksler: 

 

Vi anbefaler at bilder du sender oss, har en minimumsstørrelse på ca. 900 bildepunkter i enten vertikal 

eller horisontal retning.  

Sender du bilder som er mindre enn 900 eller større enn 5000 bildepunkter i enten horisontal eller 

vertikal retning, vil bildene bli skalert opp/ned til 900 piksler. 940 bildepunkter og en oppløsning på 

300 dpi tilsvarer en bildebredde på 8 cm. 

Hvordan ser du hvilken størrelse bildene dine har?  

For å finne bildestørrelsen må du se etter antall bildepunkter i hver retning. 

  

 



På PC: Høyreklikk på bildefilen i utforskeren din, åpne Egenskaper og deretter Detaljer. Under Bilde 

finner du bredde og høyde i piksler. Vi anbefaler at JPEG-bildet ditt har en minimumsstørrelse på 900 

piksler i enten vertikal eller horisontal retning. 

På andre plattformer (Mac, mobil, osv.): Se etter filegenskaper eller bildeegenskaper der bildet er 

lagret, eller i det programmet som viser eller redigerer bilder. Bildepunkter kan ha andre navn, og 

oppløsning kan også oppgis på annen måte, for eksempel ppi (piksler per inch).  

Hvordan endre bildestørrelse, oppløsning og/eller komprimering? 

Det finnes ikke ett svar på dette. For å unngå å tape bildekvalitet, kan det være lurt å bruke det samme 

dataprogrammet som du opprinnelig lagret bildet i. Fra dette programmet kan du styre egenskapene 

til filen når du «lagrer som» eller eksporterer (for å lagre som JPEG eller PNG).  

Etter at du har endret størrelse, oppløsning eller komprimert et bilde, bør du sjekke den visuelle 

kvaliteten og størrelsen på bildet. Dette kan du gjøre ved å åpne bildet i et helt annet program, for 

eksempel i en nettleser eller i et tekstbehandlingsprogram. 

3. Velg lik størrelse på alle bildene 

For å sikre at flere bilder av samme design beholder samme proporsjoner, må du sjekke at alle bildene 

har samme størrelse. Bilder du skal sende inn til oss bør ha en størrelse på minst 900 piksler i enten 

vertikal eller horisontal retning. 

Hvis du sender inn bilder med ulik størrelse av samme design, kan resultatet for eksempel bli slik i 

registreringen: 

 

Hvis du sørger for at bildene har lik størrelse, vil de se slik ut: 



 

4. «Luft» rundt motivet 

La det være like mye «luft» rundt motivet på alle bildene (ca. 5 mm), slik at designet vises tydelig når 

det står sammen med tekst og andre bilder i registreringen. Har du veldig lite luft rundt motivet, kan 

du risikere at deler av det blir kuttet i publiseringen. Har du for mye luft, kan motivet se veldig lite ut i 

registreringen.  

 

                                      



5. Filnavn og bildenummerering 

Det er viktig at du gir tydelige filnavn til bildene slik at det er lett for saksbehandleren i Patentstyret å 
forstå hvordan bildene hører sammen. Filnavnet skal inneholde et tall som viser til designnummeret 
og et tall som viser til figurnummeret og deretter gjerne en kort angivelse av hva slags produkt 
designet gjelder. 

Hvis søknaden f.eks. inneholder en kopp og et fat med sju bilder av hvert design, bør du bruke 
følgende filnavn på bildene: 

1-1-Kopp, 1-2-Kopp, 1-3-Kopp, 1-4-Kopp, 1-5-Kopp, 1-6-Kopp, 1-7-Kopp, 2-1-Fat, 2-2-Fat, 2-3-Fat, 2-4-
Fat, 2-5-Fat, 2-6-Fat, 2-7-Fat 

Vær oppmerksom på at du ikke må skrive nummerering på selve bildene. 


