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Ny lov om Patentstyret og Klagenemden for industrielle rettigheter (Patentstyreloven), 

samt forskrift til loven 

 

Det vises til høringsnotat fra Nærings – og handelsdepartementet datert juni 2011 og mottatt 

med høringsbrev av 14. juli 2011. 

 

Generelle kommentarer: 

Norske Patentingeniørers Forening stiller seg positiv til forslaget til ny lov om Patentstyret, 

idet det gjeldende regelverk åpenbart trenger revisjon, og foreningen imøteser særlig at  

 

 direktøren tilsettes på åremål (6 år +  mulig forlengelse for ytterligere 6 år), 

 Annen avdeling blir gjort klart uavhengig av Patentstyret og får navnet Klagenemd for 

industrielle rettigheter, 

 det blir mulighet for å få dekket saksomkostninger i visse typer administrative 

overprøvingssaker, 

 Patentstyret og Klagenemnden i alle saker pålegges å vurdere om muntlige 

forhandlinger skal gjennomføres. 

 

Utover dette har Norske Patentingeniørers Forening (NPF) følgende spesielle kommentarer til 

lov- og forskriftsforslaget: 

 

 

Til §§ 2 og 3 om Patentstyrets og Klagenemdens organisering 

 

Det spesifiseres at Patentstyret/Klagenemden skal bestå av teknisk kyndige, rettskyndige og 

handelskyndige ansatte/medlemmer. Det defineres hvilken kompetanse en rettskyndig 

ansatt/medlem skal inneha. Det savnes en tilsvarende utdyping av hvilken kompetanse teknisk 

kyndige og handelsdyktige ansatte/medlemmer skal inneha.  

 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@nhd.dep.no


 

 2 

 

Til §5 Forholdet til forvaltningsloven 

 

§5 er foreslått som følger: 

Forvaltingnsloven kapittel VI om klage og omgjøring gjelder ikke for Patentstyret og  

Klagenemden ved behandling av saker etter lovgiving det industrielle rettsvern.  

 

NPF ber NHD vurdere å innta eksplisitt regel om at de med dette ikke har alminnelig adgang 

til å omgjøre egne avgjørelser/omgjøringsadgang. 

 

 

Til §10 Endring i andre lover 

 

Pkt 4 – Lov av 12. mars 1993 nr 32 om Planteforedlerett - §12 Klage og søksmål 

 

Første ledd annet punktum foreslås som følger: 

Blir søknaden imøtekommet etter fornyet behandling, kan den som har reist innsigelse, 

påklage avgjørelsen. 

 

NPF ber NHD her for klarhetens skyld å presisere i lovteksten til hvilken innstans avgjørelsen 

skal kunne påklages av innsigeren.  

 

 

 

Sluttkommentar 

Norske Patentingeniørers Forening har utover dette ingen vesentlige kommentarer til eller 

innvendinger mot forslaget til patentstyreloven eller patentstyreforskriften 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

for Norske Patentingeniørers Forening 

 

Per A. Martinsen/Anne Sønstevold 

 

Per A. Martinsen og Anne Sønstevold 

NPF’s Høringsutvalg 

 


