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Sammendrag
Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i

proposisjonen forslag til endringer i patentloven, vare-
merkeloven og designloven. Hovedformålet med
endringene er å forenkle regelverket og harmonisere
det med relevant internasjonalt regelverk. 

For det første foreslås det å erstatte det nåværende
aktsomhetskravet for å få en sak tatt under behandling
etter fristoversittelse overfor Patentstyret etter patent-
loven, varemerkeloven og designloven, med et vilkår
om at fristoversittelsen må ha vært utilsiktet. Dette vil
senke terskelen for å få saken tatt under videre behand-
ling, og dermed forbedre situasjonen for rettighetshave-
re og fullmektiger. Det vil dessuten gi ressursbesparelser
ved saksbehandlingen hos Patentstyret og Klagenemn-
da for industrielle rettigheter. Det er redegjort for forsla-
get i kapittel 3 i proposisjonen.

Videre foreslås det å innføre adgang til å få gjenopp-
rettet prioritet for en patentsøknad i tilfeller der fristen
for å påberope prioritet fra en tidligere patentsøknad er
oversittet. Endringen vil forbedre patentsøkernes retts-
stilling og bringe norsk rett på linje med det som gjelder
etter internasjonalt regelverk og i andre nordiske land.
Departementet har redegjort for forslaget i kapittel 4 i
proposisjonen.

Det foreslås forenklinger i ordningen med adminis-
trativ patentbegrensning, slik at Patentstyrets behand-

ling av slike saker bringes mer på linje med det som gjel-
der etter den europeiske patentkonvensjonen. Patent-
styret skal ikke lenger vurdere om det begrensede pa-
tentet oppfyller kravene til nyhet og oppfinnelseshøyde,
og det skal ikke lenger være mulig å begjære endring av
bare patentbeskrivelsen. Det skal fortsatt være mulig å
begjære administrativ patentbegrensning parallelt med
en ugyldighetssak om patentet for domstolene. Depar-
tementet har redegjort for forslaget i kapittel 5 i propo-
sisjonen.

Det blir foreslått at det skal være en ugyldighets-
grunn også ved administrativ overprøving at kravet til
beskrivelsen av oppfinnelsen, medregnet kravet om at
det skal fremgå tydelig av patentsøknaden hvordan na-
turlig forekommende biologisk materiale kan utnyttes
industrielt, ikke var oppfylt. Dette er omtalt i punkt 7.5 i
proposisjonen.

Det foreslås også enkelte andre mindre endringer i
patentloven for å klargjøre regelverket og harmonisere
norske regler med internasjonalt regelverk og de andre
nordiske land.

Proposisjonen inneholder et forslag om å endre de-
signloven slik at det ikke lenger skal kreves at designe-
rens navn må oppgis i søknad om designregistrering.
Dette vil forenkle saksbehandlingen i saker om interna-
sjonal designregistrering, samtidig som designeren fort-
satt kan ivareta sine interesser ved å be om at navnet fø-
res inn i Designregisteret. Dette er omtalt i kapittel 6 i
proposisjonen.

Det foreslås også enkelte andre mindre endringer i
designloven og varemerkeloven. 

Endelig foreslås det å justere begrepsbruken i pa-
tentloven, varemerkeloven og designloven når det gjel-
der betegnelsene «avgift» og «gebyr», i tråd med Finans-
departementets rundskriv R-112/15, og å klargjøre i lov-
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teksten konsekvensen av manglende betaling til Patent-
styret for søknad, klage, krav om administrativ over-
prøving mv. Departementet har redegjort for forslaget i
kapittel 7 i proposisjonen.

Departementet antar at forslagene i proposisjonen
vil forenkle regelverket og medføre besparelser for næ-
ringslivet. Det antas at de fleste forslagene ikke vil ha
nevneverdige økonomiske eller administrative konse-
kvenser. Departementet har redegjort for de økonomis-
ke og administrative konsekvensene i kapittel 8 i propo-
sisjonen.

Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i d e r -

p a r t i e t ,  R u t h  G r u n g ,  C e c i l i e  M y r s e t h ,  N i l s
K r i s t e n  S a n d t r ø e n  o g  Te r j e  A a s l a n d ,  f r a
H ø y r e ,  M a r g u n n  E b b e s e n ,  L i n d a  C .  H o f s t a d
H e l l e l a n d ,  K å r s t e i n  E i d e m  L ø v a a s  o g  To m -
C h r i s t e r  N i l s e n ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,
M o r t e n  Ø r s a l  J o h a n s e n  o g  B e n g t  R u n e
S t r i f e l d t ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,  G e i r  A d e l s t e n
I v e r s e n  o g  l e d e r e n  G e i r  P o l l e s t a d ,  f r a  S o s i -
a l i s t i s k  Ve n s t r e p a r t i ,  K a t r i n e  B o e l
G r e g u s s e n ,  f r a  Ve n s t r e ,  A n d r é  N .  S k j e l s t a d ,
o g  f r a  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  S t e i n a r  R e i t e n ,
viser til at denne proposisjonen omhandler endringer i
lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter, lov 21. juni
1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forret-
ningskjennetegn, lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyt-
telse av design, og lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse
av varemerker.

K o m i t e e n  merker seg at hovedhensikten med
endringsforslagene er å forenkle regelverket og harmo-
nisere det med relevant internasjonalt regelverk. 

K o m i t e e n  merker seg også at proposisjonen fore-
slår å justere begrepsbruken i patentloven, designloven
og varemerkeloven knyttet til «avgift» og «gebyr» i tråd
med Finansdepartementets rundskriv R-112/15, og å
klargjøre i lovteksten konsekvensen av manglende be-
taling til Patentstyret for søknad, klage, krav om admi-
nistrativ overprøving mv.

K o m i t e e n  viser for øvrig til proposisjonen og
slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens tilråding
K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser

til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i patentloven mv. (forenklinger) 

I
I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgen-
de endringer:

§ 2 fjerde ledd nytt andre punktum skal lyde:
Vilkåret er heller ikke til hinder for at patent meddeles på
kjente stoffer eller kjente stoffblandinger til en spesifikk
anvendelse i fremgangsmåter som nevnt i § 1 sjette ledd,
såfremt en slik anvendelse ikke er kjent.

§ 3 c andre punktum oppheves.

§ 8 andre ledd skal lyde:
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av oppfin-

nelsen, innbefattet tegninger når slike er nødvendige,
samt patentkrav som angir oppfinnelsen som søkes be-
skyttet ved patentet, og er klare, tydelige og har støtte i be-
skrivelsen. Den omstendighet at oppfinnelsen gjelder
en kjemisk forbindelse, medfører ikke at en bestemt an-
vendelse må angis i patentkravet. Beskrivelsen skal være
så tydelig at en fagperson på grunnlag av denne skal
kunne utøve oppfinnelsen. En oppfinnelse som gjelder
eller anvender biologisk materiale, skal i tilfelle som
nevnt i § 8 a, bare anses tilstrekkelig tydelig angitt så-
fremt også vilkårene i § 8 a er oppfylt. Dersom oppfinnel-
sen gjelder eller anvender biologisk materiale som allere-
de forekommer i naturen, skal det fremgå tydelig av søk-
naden hvordan materialet kan utnyttes industrielt.

§ 8 femte ledd første punktum og § 62 a andre ledd an-
dre punktum skal lyde:
Søkeren skal betale fastsatt søknadsgebyr, ellers henleg-
ges søknaden.

§ 8 a første ledd første punktum skal lyde:
Skal det ved utøvelsen av en oppfinnelse anvendes

biologisk materiale som verken er allment tilgjengelig
eller kan beskrives slik i søknadsdokumentene at en fag-
person på grunnlag av disse kan utøve oppfinnelsen,
skal en prøve av det biologiske materialet deponeres se-
nest den dag søknaden inngis.

§ 18 første ledd andre punktum skal lyde:
Den som patentsøknaden overføres til, skal betale nytt
søknadsgebyr, ellers henlegges søknaden.

§ 19 andre ledd skal lyde: 
Etter at patent er meddelt, kan patentkravene ikke

endres slik at patentvernets omfang utvides.

§ 20 skal lyde:
Innen to måneder etter at søkeren er underrettet

om at patent kan meddeles, skal søkeren betale fastsatt
meddelelsesgebyr. Skjer ikke dette, henlegges søknaden.
Behandlingen av søknaden gjenopptas likevel dersom
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søkeren betaler meddelelsesgebyret innen fire måneder
etter utløpet av fristen. Det skal betales fastsatt gjenopp-
takelsesavgift.

Søkes patent av oppfinneren, kan Patentstyret inn-
rømme søkeren fritak for å betale meddelelsesgebyr der-
som det er forbundet med betydelig vanskelighet for sø-
keren å betale gebyret, og det er begjært fritak innen to
måneder etter at søkeren er underrettet om at patent
kan meddeles. Avslås begjæringen om fritak, skal gebyr
som betales innen to måneder deretter, anses som be-
talt i rett tid.

§ 21 første ledd første punktum skal lyde:

Når meddelelsesgebyr etter § 20 er betalt, eller fritak
for gebyret er gitt, skal søknaden imøtekommes dersom
det fortsatt ikke finnes å foreligge hinder for patent. 

§ 24 andre ledd andre punktum skal lyde:

Den som fremsetter slik innsigelse mer enn ni måneder
etter nevnte dag, skal betale fastsatt gebyr, ellers anses
innsigelsen som ikke innkommet. 

§ 25 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. det gjelder en oppfinnelse som ikke er beskrevet som
bestemt i § 8 annet ledd tredje til femte punktum, eller

§ 27 første ledd andre punktum og § 52 e første ledd 
tredje punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt gebyr, ellers opptas ikke klagen
til behandling.

§ 27 første ledd tredje punktum og § 52 e femte ledd 
fjerde punktum oppheves.

§ 28 andre ledd tredje punktum og nytt fjerde punktum 
skal lyde:

For internasjonal søknad som inngis til Patentstyret,
skal søkeren betale fastsatt gebyr. Kongen gir forskrift om
gjenoppretting av prioritet der fristen etter § 6 første ledd
utilsiktet er oversittet overfor Patentstyret som mottaken-
de myndighet, herunder om frist for å begjære gjenoppret-
ting og om gebyr. 

§ 36 første ledd første og andre punktum skal lyde:

Har en del av en internasjonal patentsøknad ikke
vært gjenstand for internasjonal nyhetsgransking eller
internasjonal forberedende patenterbarhetsprøving
fordi søknaden ble ansett å omfatte oppfinnelser som er
uavhengige av hverandre og søkeren ikke innen den
foreskrevne tid betalte tilleggsgebyr i henhold til samar-
beidskonvensjonen, skal Patentstyret prøve om vurde-
ringen var riktig. Finnes dette å være tilfelle, skal den del
av søknaden som ikke er gransket eller prøvet, anses
trukket tilbake, med mindre søkeren betaler fastsatt ge-

byr innen to måneder fra Patentstyret har sendt ham
underretning om sin avgjørelse. 

I § 38 andre ledd andre punktum skal «søknadsavgift» 
erstattes av «søknadsgebyr».

§ 39 a første ledd skal lyde:
En patenthaver kan begjære at patentkravene, og om

nødvendig beskrivelsen, endres slik at patentvernets om-
fang begrenses (patentbegrensning). 

§ 39 a tredje ledd skal lyde:
Patenthaveren skal betale fastsatt begrensningsge-

byr, ellers anses begjæringen som ikke innkommet. 

§ 39 b første ledd skal lyde:
Er begjæringen i foreskrevet stand, undersøker Pa-

tentstyret om de endrede patentkravene er klare, tydelige
og har støtte i beskrivelsen, og om patentet i endret form
omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble
inngitt, eller innebærer en utvidelse av patentvernets om-
fang. 

§ 39 d andre ledd andre punktum skal lyde:
Innen samme frist skal fastsatt klagegebyr betales, ellers
opptas ikke klagen til behandling.

§ 39 d andre ledd tredje punktum oppheves.

I § 50 a første ledd tredje punktum og § 66 j første ledd 
første punktum skal «avgift» erstattes med «gebyr». 

§ 52 første ledd første punktum skal lyde:
Et patent kan kjennes helt eller delvis ugyldig ved

dom dersom:
1. det er meddelt til tross for at vilkårene i §§ 1 til 2

ikke er oppfylt,
2. det gjelder en oppfinnelse som ikke er beskrevet

som bestemt i § 8 annet ledd tredje til femte punktum,
3. det omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da

den ble inngitt,
4. patentvernets omfang er blitt utvidet etter at paten-

tet ble meddelt, eller
5. det er endret etter begjæring om patentbegrens-

ning på en slik måte at patentvernets omfang er
blitt utvidet.

§ 52 b andre ledd andre punktum og nytt tredje punk-
tum skal lyde: 
Begjæringen skal i tillegg oppfylle de vilkårene som er
fastsatt av Kongen ved forskrift. Det skal betales fastsatt
gebyr, ellers anses begjæringen som ikke innkommet. 

§ 52 d første ledd første punktum skal lyde:
Begjæring om administrativ overprøving kan bare

begrunnes med at patentet er meddelt i strid med vilkå-
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rene i §§ 1 til 2 eller § 8 annet ledd tredje til femte punk-
tum, men likevel ikke med at patentet er meddelt til en
annen enn den som er berettiget til oppfinnelsen, jf. § 1
første ledd. 

§ 52 d andre ledd første punktum skal lyde:
Dersom Patentstyret kommer til at patentet er

meddelt i strid med §§ 1 til 2 eller § 8 annet ledd tredje til
femte punktum, erklæres det ugyldig dersom ikke ugyl-
dighetsgrunnen kan avhjelpes ved at patentet endres. 

§ 63 a oppheves.

§ 64 første ledd andre punktum skal lyde:
En lisenshaver eller panthaver som vil reise søksmål om
inngrep i patentet, skal i rekommandert brev gi medde-
lelse om dette til patenthaveren, såfremt dennes adresse
er angitt i registeret. 

§ 66 e nytt tredje punktum skal lyde:
Dersom Den utvidete klagenemnden i Det europeiske pa-
tentverket opphever en avgjørelse fra Klagenemnden i
Det europeiske patentverket om å nekte patent, forfaller
årsavgift for avgiftsår som har begynt etter at Klagenemn-
den traff sin avgjørelse og frem til den dagen da Den utvi-
dete klagenemnden traff sin avgjørelse, to måneder etter
sistnevnte dag. 

§ 68 første ledd første punktum skal lyde:
Kongen fastsetter de avgifter og gebyrer som er om-

handlet i denne lov, samt de nærmere reglene om beta-
ling av disse.

§ 72 skal lyde:
Dersom en patentsøker eller patenthaver har over-

sittet en frist fastsatt i eller i medhold av denne lov, og
som følge av dette har lidt rettstap, skal saken likevel tas
under behandling såfremt han godtgjør at fristoversit-
telsen var utilsiktet. Slik begjæring må fremsettes skrift-
lig til Patentstyret innen to måneder etter at den hind-
ring som førte til fristoversittelse er opphørt, og senest
ett år innen fristens utløp. Innen samme tid skal den
unnlatte handlingen være foretatt. Det skal betales fast-
satt gebyr, ellers anses begjæringen som ikke innkommet. 

Ved oversittelse av fristen etter § 6 første ledd skal pri-
oriteten gjenopprettes hvis fristoversittelsen var utilsiktet,
og søknaden det kreves prioritet for, krav om prioritet og
begjæring om gjenoppretting inngis innen to måneder et-
ter fristens utløp. Prioriteten kan likevel ikke gjenoppret-
tes hvis begjæringen inngis etter at forberedelsene til å gjø-
re søknaden allment tilgjengelig er ferdigstilt. Det skal be-
tales fastsatt gebyr, ellers anses begjæringen som ikke inn-
kommet. 

Første ledd gjelder ikke frister som nevnt i § 27 tred-
je ledd, § 39 d tredje ledd, § 52 fjerde og femte ledd, § 52
e tredje ledd og § 53 annet ledd. 

For internasjonale patentsøknader som videreføres
i Norge får første jf. tredje ledd også anvendelse når det
gjelder oversittelse av frister overfor mottakende myn-
dighet, internasjonal nyhetsgranskingsmyndighet,
myndighet for internasjonal forberedende patenter-
barhetsprøving eller det internasjonale byrå. Den unn-
latte handling foretas overfor Patentstyret. Kongen gir
forskrift om gjenoppretting av prioritet for internasjonale
søknader som videreføres i Norge, herunder om frister for
å begjære slik gjenoppretting overfor Patentstyret, og om
gebyr. 

§ 73 første ledd skal lyde:

Har søkeren i de tilfelle som er omhandlet i §§ 31 el-
ler 38, sendt dokument, avgift eller gebyr med postopera-
tør, og sendingen ikke kommer frem til Patentstyret i rett
tid, skal søknaden tas under behandling dersom hand-
lingen blir foretatt innen to måneder fra søkeren innså
eller burde ha innsett at fristen var overskredet, likevel
senest innen ett år fra fristens utløp, og
1. postforbindelsene har vært avbrutt i løpet av de ti

siste dager før fristens utløp på grunn av krig, revo-
lusjon, urolighet, streik, naturkatastrofe, eller
annen liknende årsak på det sted der avsenderen
oppholder seg eller har sin virksomhet, og doku-
mentet, avgiften eller gebyret er sendt til Patentstyret
innen fem dager fra postforbindelsene ble gjenopp-
rettet, eller

2. dokumentet, avgiften eller gebyret ble sendt til
Patentstyret ved rekommandert brev senest fem
dager før utløpet av fristen. Er brevet ikke sendt som
flypost, skal dette likevel bare gjelde dersom avsen-
deren har hatt grunn til å tro at brevet ville komme
frem innen to dager fra avsendingsdagen, eller der-
som sending som flypost ikke var mulig.

II
I lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og
andre forretningskjennetegn gjøres følgende endringer:

§ 3-6 tredje ledd skal lyde:

Det skal betales fastsatt gebyr, ellers anses kravet om
administrativ overprøving som ikke innkommet.

§ 3-7 andre ledd skal lyde:

Fastsatt klagegebyr skal betales, ellers opptas ikke
klagen til behandling. 

III
I lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design gjø-
res følgende endringer:
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§ 13 fjerde ledd skal lyde:
Søkes registrering av en annen enn den som har frem-

brakt designen, skal designerens navn innføres i designre-
gisteret hvis søkeren eller designeren ber om dette. Om de-
signen er et resultat av et samarbeid mellom flere desig-
nere i en gruppe, kan en angivelse av gruppens navn er-
statte angivelsen av hver enkelt designer. 

§ 13 femte ledd andre punktum skal lyde:
Det skal betales fastsatt gebyr, ellers henlegges søknaden.

I § 17 andre ledd andre punktum, § 51 andre ledd andre 
punktum og § 56 tredje ledd andre punktum skal «av-
gift» erstattes med «gebyr». 

§ 27 første ledd tredje punktum og § 50 første ledd fjer-
de punktum skal lyde: 
Det skal betales fastsatt gebyr, ellers anses kravet som
ikke innkommet. 

§ 29 andre ledd andre punktum skal lyde:
Den som søknaden overføres til, skal betale nytt søk-
nadsgebyr, ellers henlegges søknaden.

§ 37 fjerde punktum skal lyde:
Fastsatt klagegebyr skal betales, ellers opptas ikke klagen
til behandling.

§ 43 skal lyde:
§ 43 Grunnlag for frifinnelse i sivile saker

I sivile saker om designinngrep kan det bare bygges
på at registreringen er ugyldig eller kan kreves overført
etter bestemmelsene i kapittel 5, hvis det først er avsagt
dom for ugyldighet eller overføring, eller hvis Patentsty-
ret har truffet endelig avgjørelse om oppheving eller
overføring.

§ 47 første ledd andre punktum skal lyde:
En lisenshaver som reiser søksmål om designinngrep,
skal i rekommandert brev gi melding om dette til den
som er innført i designregisteret som designhaver, hvis
adressen er angitt i registeret.

§ 50 første ledd første punktum skal lyde:
Den som overfor Patentstyret har oversittet en frist

fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2,
4 eller 6, og som følge av dette har lidt rettstap, skal når
denne krever det, likevel få en sak tatt under behandling
hvis det godtgjøres at fristoversittelsen var utilsiktet. 

§ 51 tredje og fjerde ledd skal lyde:
For kopier av dokumenter som er offentlige etter lo-

ven her, skal det betales fastsatt gebyr.
Gebyrsatsene for ikke bekreftede utskrifter og kopi-

er skal fastsettes slik at de samlete inntektene ikke blir

større enn de faktiske omkostningene ved formidling av
informasjonen, med tillegg av en rimelig fortjeneste. 

§ 52 paragrafoverskriften skal lyde:
§ 52 Forskrifter til loven (avgifter og gebyrer mv.)

§ 52 andre punktum nr. 6 skal lyde:

6. satser for avgifter og gebyrer, og betaling av disse.
Kongen kan herunder fastsette gebyrer for deling og
sammenslåing av søknader og registreringer.

§ 54 andre ledd tredje punktum skal lyde:

For slik deling skal det betales fastsatt gebyr, ellers anses
kravet om deling som ikke innkommet.

IV
I lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker
gjøres følgende endringer:

§ 12 tredje ledd andre punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt gebyr, ellers henlegges søknaden. 

§ 21 første ledd andre punktum og § 28 andre punktum 
skal lyde:

Vedkommende skal i så fall betale nytt søknadsgebyr, el-
lers henlegges søknaden.

§ 34 første ledd andre punktum, § 40 første ledd fjerde 
punktum, § 42 andre punktum, § 43 første ledd tredje 
punktum og § 80 første ledd tredje punktum skal lyde: 

Det skal betales fastsatt gebyr, ellers anses kravet som
ikke innkommet. 

§ 50 fjerde punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt klagegebyr, ellers opptas ikke
klagen til behandling.

§ 60 skal lyde:
§ 60 Grunnlag for frifinnelse i sivile saker

I sivile saker om inngrep i registrert varemerke kan
det bare bygges på at registreringen er ugyldig, kan slet-
tes etter bestemmelsene i §§ 35 til 37 eller kreves over-
ført hvis det først er avsagt dom for ugyldighet, sletting el-
ler overføring, eller hvis Patentstyret har truffet endelig
avgjørelse om dette. 

§ 64 første ledd andre punktum skal lyde:

En lisenshaver som reiser søksmål om varemerkeinn-
grep, skal i rekommandert brev gi melding om dette til
merkehaveren. 

§ 67 andre ledd tredje punktum skal lyde:

Det skal betales fastsatt gebyr, ellers anses søknaden som
ikke innkommet.
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§ 72 første ledd skal lyde:
En innføring i varemerkeregistret om at en interna-

sjonal varemerkeregistrering har virkning i Norge, har
samme virkning som om varemerket var registrert her i
riket. Innføringen har virkning fra den dagen registre-
ringen ved Det internasjonale byrået anses for å ha
skjedd eller fra dagen for en etterfølgende utpeking av
Norge. Frem til den internasjonale registreringen er inn-
ført i varemerkeregistret og kunngjort etter § 70 annet
ledd, har registreringen eller en etterfølgende utpeking av
Norge samme virkning som en søknad om varemerkere-
gistrering i Norge. Utnytter noen varemerket uten samtyk-
ke fra den internasjonale varemerkehaveren, og skjer ut-
nyttelsen etter registreringen ved Det internasjonale byrå-
et eller en etterfølgende utpeking av Norge, gjelder § 57,
§ 58 første til tredje og femte og sjette ledd, § 59 og § 59 a
tilsvarende hvis registreringen senere blir ført inn i vare-
merkeregisteret. Foreldelsesfristen for krav etter fjerde
punktum begynner ikke å løpe før registreringen er innført
i varemerkeregistret.

§ 75 første og andre ledd skal lyde:
Hvis en internasjonal registrering som har virkning

i Norge, helt eller delvis opphører å gjelde som følge av
bortfall av den nasjonale registreringen eller søknaden
som den bygger på, og innehaveren deretter overfor Pa-
tentstyret ved søknad fremsetter krav om registrering av
varemerket her i riket, skal slik registrering ha virkning
fra den dagen den internasjonale registrereringen fikk
virkning i Norge, såfremt søknaden leveres innen tre må-
neder fra den dagen den internasjonale registreringen
opphørte, og de varer eller tjenester som angis i søkna-
den, var omfattet av den internasjonale registreringen
slik den gjaldt i Norge. 

Hvis en internasjonal registrering som har virkning
i Norge, helt eller delvis opphører å gjelde som følge av
en oppsigelse av Madridprotokollen, og innehaveren
deretter overfor Patentstyret ved søknad fremsetter krav
om registrering av varemerket her i riket, skal slik regist-
rering skje med virkning fra den dagen den internasjo-

nale registreringen fikk virkning i Norge, hvis søknaden
leveres innen to år fra den dagen oppsigelsen fikk virk-
ning, og de varer eller tjenester som angis i søknaden,
var omfattet av den internasjonale registreringen slik
den gjaldt i Norge.

§ 80 første ledd første punktum skal lyde:

Den som overfor Patentstyret har oversittet en frist
fastsatt i eller i medhold av bestemmelsene i kapittel 2,
4, 6 eller § 68 tredje ledd, og som følge av dette har lidt
rettstap, skal når denne krever det, likevel få en sak tatt
under behandling hvis det godtgjøres at fristoversittel-
sen var utilsiktet. 

§ 81 andre ledd andre punktum skal lyde: 

For utskrifter skal det betales fastsatt gebyr.

§ 81 tredje ledd skal lyde:

For kopier av dokumenter som er offentlige etter lo-
ven her, skal det betales fastsatt gebyr. Gebyrsatsene for
utskrifter og kopier etter leddet her skal fastsettes slik at
de samlete inntektene ikke blir større enn de faktiske
omkostningene ved formidling av informasjonen, med
tillegg av en rimelig fortjeneste. 

§ 82 paragrafoverskriften skal lyde:
§ 82 Forskrifter til loven (avgifter og gebyrer mv.)

§ 82 andre punktum bokstav c skal lyde:

c) deling og sammenslåing av søknader og registrerin-
ger og om gebyrer for dette

§ 82 andre punktum bokstav h skal lyde:

h) satser for avgifter og gebyr, og betaling av disse.

V
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Be-

stemmelsene kan settes i kraft til ulik tid. Kongen kan gi
nærmere overgangsregler.

Oslo, i næringskomiteen, den 7. mai 2019

Geir Pollestad Tom-Christer Nilsen
leder ordfører
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