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Rettleiing til erklæring om retten til oppfinninga

Forretningsløyndomar 
Du kan be om at forretningsløyndomar ikkje vert 
offentleggjorde. Ei slik oppmoding må vere skriftleg. I 
tillegg må du tydeleg markere kva for opplysingar i 
dokumentet som du ikkje vil at vi skal offentleggjere. Vi vil 
deretter vurdere om vi kan unnlate å offentleggjere 
opplysingane. 

Personopplysningar 
Styrelova og patent-/design-/varemerkelova krev at ein 
sender inn visse personopplysningar. Patentstyret 
behandlar desse opplysningane med elektroniske 
hjelpemiddel i samband med registrering og journalføring i 
dei registra vi administrerer. Eit av formåla med 
registreringa og journalføringa av personopplysningar er at 
innehavarane skal kunne bevise overfor tredjemenn at dei 
er innehavar av retten. Opplysningane er offentlege og vil 
bli utleverte blant anna i samband med førespurnader om 
utskrift frå registeret. Opplysningane vil også bli gjorde 
tilgjengelege for andre, for eksempel ved online oppkopling 
mot basen. Når det blir kravd, vil Patentstyret rette feil og 
gi innsyn i alle personopplysningar som er førte inn om 
einskildpersonar. 
  
 

Skjemaet gjeld 
Den som har gjort ei oppfinning, har rett til å søkje om 
patent. Denne retten oppstår av seg sjølv når ei oppfinning 
blir gjord. Retten til oppfinninga kan overførast til andre, det 
vil seie at andre enn oppfinnaren/oppfinnarane kan søkje om 
patent. Om patentsøkjaren er ein annan enn oppfinnaren/
oppfinnarane, skal søknaden innehalde ei erklæring frå 
søkjaren om at vedkommande har rett til oppfinninga. Det 
er tilstrekkeleg at det er søkjaren som gir denne erklæringa. 
Dette skjemaet skal berre brukast på søkjetidspunktet. 
Dersom retten til oppfinning blir overført etter at søknaden 
er levert eller patentet gitt, skal skjemaet for overdraging av 
patentrett brukast. 
 
Søkjar 
Du må føre opp namn på søkjaren/søkjarane. 
 
Opplysningar om oppfinninga 
Erklæringa må opplyse om kva overføringa gjeld, for 
eksempel søknadsnummer, tittel på søknaden eller ei kort 
beskriving av oppfinninga. 
  
Opplysningar om grunnlaget for overføringa 
Skriv kva grunnlag søkjaren har fått overført retten til 
oppfinninga på, for eksempel etter avtale, etter lov om 
arbeidstakaroppfinningar eller tilsvarande, gåve eller arv. 
  
Underskrift 
Søkjaren må skrive under på skjemaet. Dersom søkjaren er 
representert ved ein fullmektig som er registrert hos 
Patentstyret, kan fullmektigen skrive under erklæringa på 
vegne av søkjaren. 
  
Orientering til oppfinnaren/oppfinnarane      
I søknader utan prioritetskrav vil det bli sendt ei orientering 
til oppfinnaren/oppfinnarane om at han/dei står oppførte 
som oppfinnar i søknaden. 
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