Registrerbarhet av varemerke
Ønsker du en vurdering om varemerket ditt kan registreres?
Vil du beskytte navn eller logo med en varemerkeregistrering, er det en fordel å først sjekke om
varemerket oppfyller kravene. Denne forunder
søkelsen gir deg i løpet av få dager en vurdering
om varemerket kan registreres i Norge.
Vurdering tidlig i prosessen
Hvis du tidlig i navneprosessen undersøker
om det foreligger hindringer for å registrere
varemerket, får du mulighet til å gjøre
nødvendige endringer.
Navnet eller logoen må være særpreget, skille
seg fra andres kjennetegn og oppfylle andre
krav i varemerkeloven for å kunne registreres
som varemerke.
Innhold og kvalitet
• Du mottar en faglig vurdering om varemerket
kan registreres i Norge. Vi sjekker om det
finnes lignende registrerte varemerker eller
varemerkesøknader, eller andre hindringer i
varemerkeloven.
• Vurderingen inkluderer ikke uregistrerte
varemerker som blir brukt i Norge. Derfor
anbefaler vi at du også sjekker andre kilder,
som Brønnøysundregistrene for foretaksnavn
og Norid for domenenavn. I tillegg bør du

•

søke på internett for å se om ordet du ønsker
registrert brukes av andre.
Vær oppmerksom på at du ikke får
registrert varemerket ved å bestille denne
forundersøkelsen. For å registrere varemerket
må du sende en egen søknad om varemerke
registrering.

Hvem er Patentstyret?
Vi er den statlige myndigheten som registrerer
varemerker i Norge, og forvalter Varemerke
registeret. Våre saksbehandlere følger norsk og
europeisk praksis, og tjenestene våre oppfyller
krav til kvalitet, kompetanse og konfidensialitet.
Søkene utføres med profesjonell søkemetodikk,
og vi benytter blant annet databaser og verktøy
som kun nasjonale patentverk har tilgang til.
Levering
Du mottar vanligvis forundersøkelsen innen
4 virkedager. Ønsker du et raskere svar, kan du
bestille hasteoppdrag. Da får du rapporten
innen 24 timer.

Vi søker i allment tilgjengelig informasjon. Resultatet av forundersøkelsen er ikke bindende for Patentstyret ved en
senere søknad. Alle forundersøkelser utføres etter lovpålagt taushetsplikt.
Prisen på forundersøkelsen er avhengig av oppdragets omfang. Gå inn på patentstyret.no for mer informasjon.
For pristilbud eller uforpliktende samtale, ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon: 22 38 73 00 eller
e-post: oppdrag@patentstyret.no.
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Gjør ideer til verdier

