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Veiledning ved andre endringer

Merkeendring/endring av design 
Hvis endringen gjelder en merkeendring, må to tydelige 
avbildninger av det nye merket innsendes. Dette er ikke 
nødvendig om endringen gjelder et ordmerke. Her er det 
tilstrekkelig at det nye ønskede ordmerket oppgis. Hvis 
endringen gjelder endring av design, må du legge ved 
bilder av den endrede designen. Vi gjør oppmerksom på at 
det er begrenset adgang til å endre i et varemerke eller en 
design som er søkt/registrert. Se henholdsvis 
varemerkeloven §§ 13 og 34 eller designloven §§ 14 og 28. 
  
Nærmere om endringen 
Hvis det er behov for å angi endringer nærmere, ber vi om 
at du benytter dette feltet. 
  
Innehaver 
Innehaverens navn og adresse må oppgis. Har innehaveren 
et kundenummer i Patentstyret, bes dette oppgitt. 
  
Vedlegg 
Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon for 
endringen. Hvis innehaveren likevel ønsker å sende 
inn dokumentasjon, bes det oppgitt i skjemaet at vedlegg 
følger. Dokumentasjon som overstiger 15 sider bes 
innlevert elektronisk. 
  
Signatur 
Innehaveren eller dennes fullmektig (om denne har 
fullmakt til å foreta den aktuelle endringen) må signere 
skjemaet. Kopi av skjema godtas så sant opplysningene 
oppgitt der er tydelige. 
  
Personopplysninger  
Styreloven og design-/varemerkeloven krever at det 
innleveres visse personopplysninger. Patentstyret behandler 
disse opplysningene med elektroniske hjelpemidler i 
forbindelse med registrering og journalføring i de registre vi 
administrerer. Et av formålene med registreringen og 
journalføring av personopplysninger er at innehaverne skal 
kunne bevise overfor tredjemenn at de 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 tilgjengelig for 
andre, eksempelvis ved online oppkobling mot basen. 
Patentstyret vil på begjæring rette og gi innsyn i alle 
personopplysninger som er innført om den enkelte. 
  
 

Skjemaet gjelder 
anmerkning av endring innenfor varemerke og design som 
ikke er fornyelse, overdragelse, navn-/adresseendring, 
fullmakt eller lisensavtale. Er endringer knyttet til en av 
disse skal egne skjema benyttes. Skjema finnes på       
patentstyret.no. 
  
Forretningshemmeligheter 
Du kan be om at forretningshemmeligheter kan unntas 
offentligheten. En slik begjæring om unntak må være 
skriftlig. I tillegg må du tydelig markere hvilke opplysninger i 
dokumentet som du ønsker unntatt. Vi vil deretter foreta en 
vurdering av om opplysningene kan unntas offentligheten. 

Søknadsnr./reg.nr. 
Gjelder endringen én eller flere konkrete rettigheter,må du 
oppgi søknads- eller registreringsnummer. Er det ikke 
tilstrekkelig plass i feltet på side 1; legg ved eget vedlegg. 
Alle rettigheter må tilhøre samme fagområde (varemerke, 
design). Ønsker du å anmerke endringer i flere rettigheter 
som tilhører ulike fagområder, må du fylle ut flere skjemaer; 
ett for hvert fagområde. Angi også designen eller 
varemerket. Dette er viktig for at Patentstyret skal kunne 
kvalitetssjekke at endringer blir anmerket i riktig rettighet. 
  
Endring 
Du må krysse av for hvilken endring skjemaet skal omfatte. 
Dette skjemaet vil gjelde endringer som for eksempel hel 
eller delvis slettelse av en rettighet, endring av varemerke 
eller annen type endring. Er ikke endringen som ønskes 
anmerket nevnt med egen boks, vennligs spesifiser 
nærmere hva slags endring det gjelder. Legg ved eget 
vedlegg. 
  
Delvis slettelse 
Hvis endringen gjelder delvis slettelse av en varemerke-
registrering,  må du oppgi hvilke varer/tjenester merket 
fortsatt skal ha vern for. Hvis endringen gjelder delvis 
slettelse i en samregistrering av design, må du oppgi hvilke 
design registreringen fortsatt skal gjelde. Hvis det ikke er 
tilstrekkelig plass i feltet, legger du ved et eget vedlegg. 
  
  
  
  
  
  
   
 

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-008.html#13
http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-008.html#34
http://www.lovdata.no/all/hl-20030314-015.html?epslanguage=NO#14
http://www.lovdata.no/all/hl-20030314-015.html?epslanguage=NO#28
http://www.patentstyret.no/tjenester/skjemaer/
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Veiledning ved andre endringer
Merkeendring/endring av design
Hvis endringen gjelder en merkeendring, må to tydelige avbildninger av det nye merket innsendes. Dette er ikke nødvendig om endringen gjelder et ordmerke. Her er det tilstrekkelig at det nye ønskede ordmerket oppgis. Hvis endringen gjelder endring av design, må du legge ved bilder av den endrede designen. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset adgang til å endre i et varemerke eller en design som er søkt/registrert. Se henholdsvis varemerkeloven §§ 13 og 34 eller designloven §§ 14 og 28.
 
Nærmere om endringen
Hvis det er behov for å angi endringer nærmere, ber vi om at du benytter dette feltet.
 
Innehaver
Innehaverens navn og adresse må oppgis. Har innehaveren et kundenummer i Patentstyret, bes dette oppgitt.
 
Vedlegg
Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon for endringen. Hvis innehaveren likevel ønsker å sende
inn dokumentasjon, bes det oppgitt i skjemaet at vedlegg følger. Dokumentasjon som overstiger 15 sider bes innlevert elektronisk.
 
Signatur
Innehaveren eller dennes fullmektig (om denne har fullmakt til å foreta den aktuelle endringen) må signere skjemaet. Kopi av skjema godtas så sant opplysningene oppgitt der er tydelige.
 
Personopplysninger 
Styreloven og design-/varemerkeloven krever at det innleveres visse personopplysninger. Patentstyret behandler disse opplysningene med elektroniske hjelpemidler i forbindelse med registrering og journalføring i de registre vi administrerer. Et av formålene med registreringen og journalføring av personopplysninger er at innehaverne skal kunne bevise overfor tredjemenn at de 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 tilgjengelig for andre, eksempelvis ved online oppkobling mot basen. Patentstyret vil på begjæring rette og gi innsyn i alle personopplysninger som er innført om den enkelte.
 
 
Skjemaet gjelder
anmerkning av endring innenfor varemerke og design som ikke er fornyelse, overdragelse, navn-/adresseendring, fullmakt eller lisensavtale. Er endringer knyttet til en av disse skal egne skjema benyttes. Skjema finnes på       patentstyret.no.
 
Forretningshemmeligheter
Du kan be om at forretningshemmeligheter kan unntas offentligheten. En slik begjæring om unntak må være skriftlig. I tillegg må du tydelig markere hvilke opplysninger i dokumentet som du ønsker unntatt. Vi vil deretter foreta en vurdering av om opplysningene kan unntas offentligheten.
Søknadsnr./reg.nr.
Gjelder endringen én eller flere konkrete rettigheter,må du oppgi søknads- eller registreringsnummer. Er det ikke tilstrekkelig plass i feltet på side 1; legg ved eget vedlegg. Alle rettigheter må tilhøre samme fagområde (varemerke, design). Ønsker du å anmerke endringer i flere rettigheter som tilhører ulike fagområder, må du fylle ut flere skjemaer; ett for hvert fagområde. Angi også designen eller varemerket. Dette er viktig for at Patentstyret skal kunne kvalitetssjekke at endringer blir anmerket i riktig rettighet.
 
Endring
Du må krysse av for hvilken endring skjemaet skal omfatte. Dette skjemaet vil gjelde endringer som for eksempel hel eller delvis slettelse av en rettighet, endring av varemerke eller annen type endring. Er ikke endringen som ønskes anmerket nevnt med egen boks, vennligs spesifiser nærmere hva slags endring det gjelder. Legg ved eget vedlegg.
 
Delvis slettelse
Hvis endringen gjelder delvis slettelse av en varemerke-registrering,  må du oppgi hvilke varer/tjenester merket fortsatt skal ha vern for. Hvis endringen gjelder delvis slettelse i en samregistrering av design, må du oppgi hvilke design registreringen fortsatt skal gjelde. Hvis det ikke er tilstrekkelig plass i feltet, legger du ved et eget vedlegg.
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