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Om ordningen 
Hvis du mener at et foretaksnavn som er registrert i 
Foretaksregisteret, er forvekselbart med ditt særpregede 
foretaksnavn eller varemerke, kan du kreve at Patentstyret 
opphever registreringen ved administrativ overprøving. Det 
samme gjelder hvis foretaksnavnet krenker rettighetene 
dine til et vernet personnavn. Se foretaksnavneloven § 3-6, 
jf. § 2-6.  
  
Du må sende kravet til Patentstyret. Klageordningen er 
frivillig, men er et raskere, enklere og billigere alternativ til å 
bruke domstolene.  
  
For mer informasjon om ordningen, se nettsidene våre: 
patentstyret.no/tjenester/klageordninger/klageordning-
foretaksnavn. Du kan også lese mer om Foretaksregisteret 
på nettsidene til Brønnøysundregistrene: brreg.no/om-oss/
samfunnsoppdraget/registrene-vare/foretaksregisteret. 
  
Klage på Patentstyrets avgjørelse 
Hvis du ikke får medhold i kravet ditt, kan du klage på 
avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter 
(KFIR). Du må da sende inn skriftlig klage til Patentstyret 
innen klagefristen, som er to måneder fra den dagen vi 
sender avgjørelsen til partene. For mer informasjon, 
se kfir.no. 
  
Hvordan går du frem hvis du ønsker å kreve 
administrativ overprøving? 
Du må sende inn et skriftlig krav til Patentstyret, og kravet 
må inneholde følgende: 
1. Navn og adresse(r) til den/de som fremsetter kravet 
2. Foretaksnavnet (med organisasjonsnummer) som du 
krever overprøvd 
3. Hvilke grunner kravet bygger på (for eksempel at det er 
forvekselbart med ditt eldre og særpregede foretaksnavn 
4. Nødvendig dokumentasjon på forholdene du vil påberope 
til støtte for kravet, for eksempel at du har en registrert 
rettighet til foretaksnavnet, eller at kjennetegnet ditt har fått 
særpreg eller styrket grad av særpreg på bakgrunn av bruk, 
se under «Grunnlag» (nedenfor).  
  
Frist for å kreve administrativ overprøving 
Fristen er tre år fra registreringsvedtaket er fattet i 
Brønnøysundregistrene. 
  

  
 

Gebyr 
Patentstyret sender ut en faktura når vi har mottatt kravet. 
Du må betale gebyret innen fristen for at Patentstyret skal 
behandle saken. Se forskrift om betalinger mv. til 
Patentstyret og KFIR § 54. 
  
Forretningshemmeligheter 
Du kan be om at vi skal unnta forretningshemmeligheter 
fra offentligheten. En slik begjæring om unntak må du 
sende inn skriftlig. I tillegg må du tydelig markere hvilke 
opplysninger i dokumentet som du ønsker unntatt. Vi vil 
deretter vurdere om vi kan unnta opplysningene fra 
offentligheten. 
  
Veiledning til utfylling av selve kravskjemaet 
  
Kravstiller 
Her oppgir du navnet ditt og adressen din. Oppgi også 
organisasjonsnummer hvis du representerer et foretak. 
Dersom kravstilleren har vært kunde hos Patentstyret 
tidligere, oppgi kundenummer. 
  
Kontaktperson 
Dersom Patentstyret skal henvende seg til en bestemt 
person internt hos kravstilleren eller hos kravstillerens 
fullmektig i denne saken, oppgi navn og telefonnummer til 
denne personen her. Hvis kravstilleren eller fullmektigen 
har en egen referanse knyttet til saken, kan du oppgi den 
her. 
  
Fullmektig 
Dette feltet skal bare fylles ut hvis du benytter deg av en 
fullmektig til å representere deg i denne saken. En 
fullmektig kan være et patent- eller advokatkontor, eller en 
privatperson. Vedkommende bør ha innsikt i 
kjennetegnsrett.  
  
Overprøving av 
Her må du oppgi hvilket foretaksnavn du vil kreve 
overprøving av, samt organisasjonsnummer. Vet du hvilken 
dato det ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, 
kan du oppgi denne.  
  
  
  
  
  
  
 

https://www.patentstyret.no/tjenester/klageordninger/klageordning-foretaksnavn/
https://www.patentstyret.no/tjenester/klageordninger/klageordning-foretaksnavn/
https://www.brreg.no/om-oss/samfunnsoppdraget/registrene-vare/foretaksregisteret/
https://www.brreg.no/om-oss/samfunnsoppdraget/registrene-vare/foretaksregisteret/
http://www.kfir.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-03-26-333
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-03-26-333
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Grunnlag  
Her må du oppgi hvilket foretaksnavn, varemerke, 
slektsnavn eller annen rettighet som du mener er krenket 
ved registreringen av foretaksnavnet.  
  
Du må dokumentere rettighetene dine. Slik dokumentasjon 
kan for eksempel være registreringsnummer for et 
varemerke, organisasjonsnummer for et foretaksnavn eller 
dokumentasjon som viser at varemerket og/eller 
foretaksnavnet ditt har fått særpreg som kjennetegn 
gjennom bruk. Informasjon om bruk og innarbeidelse finner 
du på nettsidene våre: patentstyret.no/tjenester/varemerke/
innarbeidelse--og-bruk-av-et-varemerke. Du må oppgi på 
skjemaet om du har lagt ved dokumentasjon som nevnt 
ovenfor.  
  
Du bør gjøre nærmere rede for hva konflikten dreier seg om 
i boksen «Nærmere begrunnelse for kravet». Du kan legge 
ved begrunnelsen i et eget dokument. 
  
Et krav om administrativ overprøving kan bare gjelde 
grunnlagene i foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1-5, for 
eksempel at foretaksnavnet er forvekselbart med ditt 
allerede registrerte varemerke eller foretaksnavn, eller at det 
inneholder noe som kan oppfattes som ditt vernede 
etternavn.  
  
Signatur 
Kravet skal signeres av kravstilleren eller dennes fullmektig. 
Er kravstilleren et foretak, skal en representant for foretaket 
skrive under på vegne av foretaket.  
  
Personopplysninger 
Patentstyreloven og patent-/design-/varemerkeloven krever 
at du sender inn visse personopplysninger. Patentstyret 
behandler disse opplysningene med elektroniske 
hjelpemidler i forbindelse med registrering og journalføring i 
de registrene vi administrerer. Et av formålene med 
registreringen og journalføringen av personopplysninger er 
at en innehaver skal kunne bevise overfor en tredjemann at 
han/hun er innehaver av rettigheten. Opplysningene er 
offentlige og vil bl.a. bli utlevert i forbindelse med begjæring 
om utskrift fra registeret. Opplysningene vil også bli gjort 
tilgjengelige for andre, for eksempel i Patentstyrets database 
som er tilgjengelig på internett. På forespørsel vil 
Patentstyret rette og gi innsyn i alle personopplysninger som 
er innført om den enkelte i registrene våre. 
  
  
 

http://www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/innarbeidelse--og-bruk-av-et-varemerke/
http://www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/innarbeidelse--og-bruk-av-et-varemerke/
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