
Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn
Starte og drive bedrift-dagen
Mo i Rana, 15. oktober 2019  •  Anne-Britt Bergan, Norid





Å skape seg en identitet 
på nettet



www.domenenavnetmitt.no



www.superhightech.no



Om oss
Produkter
Nettbutikk
Blogg
Kontakt



post@superhightech.no
ingrid@superhightech.no
bestill@superhightech.no

E-post



Skill mellom deg selv som 
privatperson og firmaet



Er det sånn at domenenavn
fortsatt gjelder?





Samme navn i flere kanaler
gir en tydelig identitet



Sosiale medier

facebook.com/superhightech
twitter.com/superhightech
no.linkedin.com/in/superhightech
@superhightech



Må jeg ha et domenenavn? 
Holder det ikke med Facebook?



Må det være norsk?

• Viser tilhørighet til Norge
• Norsk lov gjelder
• Folk har tillit til norske domenenavn



De første skrittene

Sjekk domenenavn, 
firmanavn og 
varemerke i ett søk:
navnesok.no



Slik skaffer du deg et domenenavn

1. Velg domenenavn, ett eller flere
2. Finn en domeneforhandler
3. Bestill domenenavnet hos forhandleren

Registrer domenenavnet på 
deg selv som privatperson, 
overfør det til firmaet når 
dette er registrert



Hva koster 
et domenenavn?



Takk for meg

Anne-Britt Bergan
annebritt.bergan@norid.no
www.norid.no
telefon 932 00 459

mailto:info@norid.no
mailto:info@norid.no


Valg av organisasjonsform 
og navn på bedriften
Henriette Måsøy

Oktober 2019



Skal du starte et enkeltpersonforetak?
Du må drive næringsvirksomhet

Bare en innehaver

Du er personlig ansvarlig for 
økonomien

Ingen krav om kapital ved oppstart

Du må ha med ditt etternavn i 
foretaksnavnet

Forretningsadresse i Norge

September 2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Næringsvirksomhet:En viss økonomisk aktivitetTar sikte på å ha en viss varighetHar et visst omfangReg. plikt i FR: Kjøp av varer og selger disse videre. Frisør kan være pliktigSysselsetter mer enn 5 fast ansatte i hovedstilling Slettes direkte



Nøyaktig beskrivelse av næringsvirksomhet ved 
registrering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Aktivitet/bransje viktig for å sette riktig næringskode. - konsulentvirksomhet- bonde



Navnet

September 2018

• Ås

• Nordland

• Hansen og Olsen

• Jønsruds Garasje



Aksjeselskap

En eller flere aksjonærer

Aksjekapital på minst 30 000 kroner

Styret må bestå av minst en person

Eventuelt valg av revisor

Stiftelsesdokument

Vedtekter

Erklæring på aksjeinnskudd

eller flere aksjon

Brukernavn
Presentasjonsnotater
AksjekapitalKan bestå av både penger og tingsinnskuddDu er i utgangspunktet ikke personlig ansvarlig for økonomienDu kan være ansatt i eget aksjeselskapAvvikling: skjer i to trinn



Foretaksnavn

• ABC AS

• FUNKY ASS PRODUCTIONS AS

• DIN BANK AS

• ETABLERERREGISTERET AS

• DEN GANG DA AS

ZWART ARBEID AS

September 2018

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Valg av foretaksnavn:Må minst bestå av tre bokstaver fra det norske alfabetetIkke være egnet til å vekke forargelse. Rasediskriminerende ord, bannord o.l kan ikke brukesForetaksnavnet må ikke stride mot lov. Står ikke fritt til å bruke ord som bank, sparebank, apotek og børs.Foretaksnavnet må ikke være villedende, slik at kunder og andre tror at foretaket driver med noe annet enn de faktisk gjør eller at noen andre står bak foretaketKan ikke inneholde en annen foretaksbetegnelseIkke alene bestå av navnet på et land, kommune eller fylkeKan ikke være identisk med allerede registrert navn uten samtykke fra rettighetshaver





Brukernavn
Presentasjonsnotater
Når alle stifterne har signert det elektroniske stiftelsesdokumentet, vil stifterne få tilbakemelding på Altinn om at selskapet et stiftet. Trykk på lenken «Gå videre til innsending i Foretaksregisteret». En del av informasjonen du har lagt inn her blir ført over til vårt skjema.



Bestemmelser i aksjeloven

September 2018

• Vedtekter

• Generalforsamling

• Styre

• Daglig leder

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vedtekter: Selskapets regelsett, vite hvilke overordnede bestemmelser de skal forholde seg til.Generalforsamling: Aksjeeierne utgjør generalforsamlingen. Det er den øverste myndigheten/organet i selskapet.Styre: Styret er i praksis de som leder og driver selskapet. Det skal følge aksjelovens bestemmelser og sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og budsjetter.Daglig leder: Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret og generalforsamlingen gir.



Avvikling

• Direkte sletting: 
- Enkeltpersonforetak
- Norskregistrert utenlandsk foretak

• Sletting i to trinn: 
- Aksjeselskap
- Ansvarlig selskap
- Samvirkeforetak
- SA

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Styret skal sørge for at selskapsdokumentasjonen oppbevares i minst ti år etter regnskapsårets slutt det året selskapet er endelig oppløst, jf. aksjeloven § 10-16, jf. § 1-6.









Innsending årsregnskap for AS
- tidslinje

Febr Mars MaiApril Juni Juli Aug Sept Okt Nov DesJan Jan Febr Mars April

Siste frist 
for gen. 
forsamling

1. august starter forsinkelsesgebyr

Brev til enheten, 
info om tvangsoppløsning

Kunngjøring 
www.brreg.no

Oversendes Tingretten 
for tvangsoppløsning

31/12 – regnskapsåret avsluttes

2018
2019

2020
Gebyrperiode – 26 uker 

kr. 59 800

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Frist for innsending: 31.07. Skal sendes inn uansett om der er drift eller ikkeForsinkelsesgebyret starter 1. august og øker for hver uke. Må betales av enheten eller personlig av styret hvis enheten ikke betaler.Ett rettsgebyr per uke, de første 8 ukene.To rettsgebyr per uke, de neste 10 ukene.Tre rettsgebyr per uke, de siste 8 ukeneRettsgebyret er på NOK 1 150



Hva skjer når foretaket er registrert?

September 2018

Du får et organisasjonsnummer 

Alle opplysningene er offentlige og 
kunngjøres på www.brreg.no

Innboks i Altinn opprettes

Useriøse aktører kan ta kontakt

http://www.brreg.no/


Gjør ideer til verdier

 

Kenneth Bech, Seniorrådgiver, avdelingen for Kommunikasjon og Kunnskap

https://www.patentstyret.no/


 

Remmene festes på en 
slik måte at hjelmen 
får perfekt passform. 

Du søker Patent

Patent

Hjelmens navn ønsker 
du ikke at noen andre 
skal etterligne

Du søker varemerke

Varemerke

For hjelmens 
spesielle utseende 
søker man 
designbeskyttelse

Design

Skiller seg fra  andre typer rettigheter ved at du får en 
dokumentasjon på eneretten din

Ett produkt – ulike beskyttelsesformer

https://www.patentstyret.no/


 

Hvem er vi og hva gjør vi?

• Behandler søknader om patenter, 
varemerke- og designregistreringer

• Kompetansesenter for immaterielle 
rettigheter

https://www.patentstyret.no/


   

https://www.patentstyret.no/kursoversikt/

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Grunnkurs patent 15. okt og grunnkurs varemerke og design 17.okt

https://www.patentstyret.no/


 

Remmene festes på en 
slik måte at hjelmen 
får perfekt passform. 

Du søker Patent

Patent

https://www.patentstyret.no/


 

• Anvendelse: Kullsyre i drikker 
omfattende polyumettede fettsyrer 
(PUFA) for å hindre oksidasjon av 
fettsyrene.

Patentnummer: 327925

• Produkt: En vesentlig 
forbedring av de 
eksisterende truger

• Fremgangsmåte: ISO 3 stenderen 
til Moelven der fremgangsmåten for å 
sammenføye to stendere med skum 
imellom for å danne en kuldebro er 
patentert

Patentnummer: 333591

Patentnummer: 333133

Brukernavn
Presentasjonsnotater
BorrelåsenOppfinneren, en sveitser ved navn George de Mestral, , fikk  Patent på oppfinnelsen i  1941,Det startet med at han interesserte seg for hvordan fruktene på noen planter hadde krokspisser som borret seg fast på mennesker og dyr.

https://www.patentstyret.no/


  

Kriterier for å få patent

ikke offentliggjort
– ikke avslør 
oppfinnelsen før du vet 
om den kan bli patentert

Ny
skille seg vesentlig fra 
kjent teknikk
– et «teknologisk 
sprang»

Nyskapende
reproduserbar
– andre skal kunne 
gjenta oppfinnelsen og 
den må virke

Nyttig

https://www.patentstyret.no/


 

Bør alt Patenteres?

Apparatus for facilitating the birth of a child 
by centrifugal force

https://www.patentstyret.no/


 

Kjennetegn som 
viser kommersiell 

opprinnelse

Hensikt:
Knytte følelsesmessige 
bånd mellom forbruker, 
varemerke og produkt

https://www.patentstyret.no/


  

Ulike typer varemerker

TELEFONEN FRA HAMAR

NORRØNA

13.02.19

https://www.patentstyret.no/
https://dbsearch2.patentstyret.no/Onlinedb_files_tm/Pictures/200496/1362289_200676186_0.JPG


  

Kriterier for å få varemerke registrert

skal ikke beskrive varen 
eller tjenesten – og skal 
garantere for kvaliteten

Særpreg
skal ikke være til 
forveksling likt 
varemerke registrert for 
liknende vare eller 
tjeneste

Ikke forveksles
være villedende, stride 
mot moral, ha offentlige 
symboler, flagg e.l.

Skal ikke…

https://www.patentstyret.no/


  

Grader av særpreg

Swix

Sterkt registrerbart Suggestivt           Svakt             Beskrivende    

ureg.bart

Advisor

https://www.patentstyret.no/


  

Enerett hindrer andre å bruke varemerket

13.02.19

Kilde: VårtOslo, 07.10.18

Snö Nysnø

https://www.patentstyret.no/


  

I hvilken form kan et varemerke registreres?

https://www.patentstyret.no/


 

For hjelmens 
spesielle utseende 
søker man 
designbeskyttelse

Design

MÅ være industrielt eller håndverksmessig fremstilt

https://www.patentstyret.no/


  

Design selger!

13.02.19

2003: Omsetning på 40 millioner 2013: Omsetning på 300 millioner

Kilde: ”Når designerne styrer matvanene våre”, Aftenposten 20.04.13

Brukernavn
Presentasjonsnotater
«Design har vært den smarteste enkeltinvesteringen vi noen gang har gjort. For å lykkes må du ha gode produkter, flinke selgere, dyktige ansatte i produksjonsleddet og et godt distribusjonsapparat, men design var en utløsende faktor for at vi kunne komme på banen, understreker en stolt designvinner.» Merket for god design av Norsk Designråd i 2009.

https://www.patentstyret.no/


  

Kriterier for å få designrett

ikke offentliggjort
– kan prøve ut designet 
på markedet i inntil 12 
måneder

Nytt
skille seg tydelig fra 
kjent design og ha 
individuell karakter

Originalt
stride mot moral, 
inneholde statsflagg e.l.

Skal ikke…

https://www.patentstyret.no/


 

Hva kan registreres?

Reg. nr. 083882

Reg. nr. 084486

Reg. nr. 084193

Reg.nr. 084341Reg. nr. 084238 

En industrielt eller håndverksmessig fremstilt  gjenstand

https://www.patentstyret.no/


   

Designreg. 084613, design nr. 2 og 3

https://www.patentstyret.no/


 

Hvordan søke?

https://www.patentstyret.no/


  

Ikke bruk tid på å finne opp hjulet på nytt, eller?

Kilde: https://www.kickstarter.com/projects/1205277475/loopwheels-for-a-smoother-more-comfortable-
bicycle

Kilde: Global Design Database

https://www.patentstyret.no/


Brukernavn
Presentasjonsnotater
«Finn ut om andre eier rettigheter»--Søk selv i offentlig tilgjengelige databaser – alle disse databasene er gratis å brukeSøkPatentstyrets databaserFinn patenter, varemerker og design i Norge – «Hvilke rettigheter har firma X i Norge?»Gjør grundig forarbeid for å spare tid og pengerBruk Søk til åsjekke eksisterende patentlitteratur, før du bruker tid og penger på å utvikle teknologi som kanskje allerede er patentert eller som ikke er nysjekke om det finnes like eller lignende varemerker før du bruker tid og penger på utvikling og markedsføringsjekke om det finnes like eller lignende design, før du bruker tid og penger på å beskytte eller ta den i brukundersøke hva dine konkurrenter beskytterhente inspirasjon til forskning og utviklingfinne potensielle samarbeidspartnereundersøke hvilke industrielle rettigheter et selskap har før du investerer i selskapetfinne detaljert informasjon om saker; beskrivelse, bilder, brev, betaling og mye merSøk også internasjonalt – finn lenker på SøkVær oppmerksom på at det krever erfaring og gode verktøy å gjøre komplette søk (bestill FUS)https://search.patentstyret.no/

https://www.patentstyret.no/


Brukernavn
Presentasjonsnotater
Finn oversikt over internasjonale databaser på Søk

https://www.patentstyret.no/
https://search.patentstyret.no/ExternalLinks/SearchDataBases


Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nettside i samarbeid med Innovasjon Norge.Selvtest for å finne immaterielle verdier i bedriftenDatabaserKalkulatorerPatent, varemerke og design - kostnadsoverslagSøknadsforløpRådgivereBeslutningsverktøy patentMaler for avtalerhttp://www.iprhjelp.no/

https://www.patentstyret.no/
http://www.iprhjelp.no/


 

Lær deg å danse som Michael Jackson!

13.02.19

https://www.patentstyret.no/


Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mye nyttig informasjon på nettsidene våreTre ulike stadier (idé, søke, ta vare på rettigheten)Søk i databaseTjenestene våre (patent, varemerke, design…)KursPatentstyret.no

https://www.patentstyret.no/
http://www.patentstyret.no/


   

Ta kontakt

• Ring på 22 38 73 00 (man.-fre. kl. 
08:00-15:45)

• Send e-post post@patentstyret.no
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https://youtu.be/JdrOdM5gFuY

https://www.patentstyret.no/
mailto:post@patentstyret.no
https://youtu.be/JdrOdM5gFuY


 

Telefon: 22 38 73 33
E-post: post@patentstyret.no

Treff oss på:

Gjør ideer til verdier
patentstyret.no

Kenneth Bech, Seniorrådgiver, Kommunikasjon Og Kunnskap

22382783 | Kbe@patentstyret.no

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
https://www.facebook.com/patentstyret
https://twitter.com/Patentstyret
https://www.linkedin.com/company/patentstyret
mailto:post@patentstyret.no


www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norges tilbud til gründere
Starte og drive dagen

Maiken Johnsen – kunderådgiver Gründer

M: 90781702

E: maiken.johnsen@innovasjonnorge.no

mailto:maiken.johnsen@innovasjonnorge.no


Innovasjon Norge skal være 
statens og fylkeskommunenes 
virkemiddel for å realisere 
verdiskapende næringsutvikling 
i hele landet.

Formål Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse 
bedrifts- og samfunns-
økonomisk lønnsom 
næringsutvikling, og utløse 
regionenes næringsmessige 
muligheter.

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge



Nordlandskontoret

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bodø-kontoret. Ny sjef siden sist; Monica AhyeeAkkurat nå 24 ansatte, men to nye ansatte på tur inn; To avdelinger; 1) marin, maritim og industri og 2) opplevelse, tjenester og landbruk



75 AV 100 mislykkes –
hvorfor?

       

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det betyr at over 90% av oppstartsbedriftene har bommet på opprinnelige planer?



Ikke noe marked

Gikk tom for penger

Feil team/partnere

42%

29%

23%

Feil fremgangsmåte?



Risikosport

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innovasjon Norge jobber med de grunderne som har tar størst risiko. Det må være noe nytt,Dekke et udekket behov.Dekke et behov på en ny måte.Tilby noe nytt i markedet.Lage noe ingen andre har laget før.Og det må være vanskelig.Innovations role is to SHARE risk with you/entrepreneurs.



http://businessmodelgeneration.com http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Forretningsmodell

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forretningsmodellen  med tabell for utfylling.�Bruk denne versjonen også til trykking.�The Business Model Canvas with table for completion.�Use this version for printing.https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s


Business Model Canvas: 
How it works

Brukernavn
Presentasjonsnotater
The business model is a logical description of how to create and add value!All enterprises have a business model - good or bad ...Osterwalder’s business model is a methodological framework for how to describe YOUR business! I shall now give examples of how we can describe a business model via 9 building blocks.Broadly speaking, the business model is built up as follows:In the middle (gift package) is the corporate value promise to customers. It describes why customers should choose this company, this product or service.To the right of the model is all external affairs of the market.To the left of the model are all activities within the company.Business Model Canvas - from the book Business Model Generation, written by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur, Wiley Publishing 2010



www.innovasjonnorge.no

Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe?



1. Kompetanse 

• Etablererkurs

• Fra ide til marked-seminar

• FRAM-program

• Kurs og seminar

www.innovasjonnorge.no

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bygg bedrift for kreative næringer starter i Bodø (KPB)Seminarene her i dagIPRHandelstekniskeEntrepreneurial marketing NYGET Bostonosv



2. Nettverk 

• Gnist Gründeruke

• Gründeruke Helgeland

• FRAM

• Mentor

• Gründerhjelperne

www.innovasjonnorge.no



3. Finansiering 

• Stor «verktøykasse»

• Tilskudd

• Lån

www.innovasjonnorge.no



Problem/løsning Løsning/forr.modellr
r.mod.

Skalering/vekst

Testing og videreutvikling

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I denne fasen er det først hypoteser knyttet til PROBLEM (kundebehov) og LØSNING (verdiløfte) man tester og videreutvikler frem til man får en første anerkjennelse (betalingsvilje) hos potensielle kunder.



Problem/løsning Løsning/forr.modell Skalering/vekst

Testing og videreutvikling

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Deretter er det hypoteser knyttet til hele FORRETNINGSMODELLEN som kan bygges rundt LØSNINGEN,  man tester og videreutvikler. Parallelt igangsettes aktiviteter for kommersialisering av forretningsmodellen. 



Problem/løsning Løsning/forr.modell Skalering/vekst

Testing og videreutvikling Utførelse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Man har nå funnet og kommersialisert den rette forretningsmodellen og kan begynne å vokse/skalere opp virksomheten.



Problem/løsning Løsning/forr.modell Skalering/vekst

Testing og videreutvikling foregår 
spesielt i de 2 første fasene

1 2 3



Problem/løsning Løsning/forr.modell Skalering/vekst

1 2 3

ETABLERERTILSKUDD 
FASE 1 

Markedsavklaring 

ETABLERERTILSKUDD 
FASE 2

Kommersialisering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi kaller disse fasene henholdsvis «Markedsavklaring» og «Kommersialisering».Etablerertilskudd kan gis til begge fasene, men du kan ikke søke om tilskudd til begge fasene samtidig. 



Hvor i prosessen er du? Gründeren har en forretningsidé og 
definert eller utviklet en mulig løsning

Hva er målet med denne fasen?
Få testet ut realismen i forretningsidéen i 
markedet

Utviklingsoppgaver er primært knyttet til 
kundebehov/løsning

Hva er våre kriterier for å gi tilskudd?
• Tydelige vekstambisjoner.
• Kan sannsynliggjøre nyhetsverdien i 

idéen/løsningen.
• Kan beskrive segment, kundebehov og 

tilgjengelige ressurser for å dekke dette 
behovet.

Hvor mye kan vi støtte? Kr. 50 -100 000 (inntil 100%)

FASE 1 Markedsavklaring



Hvor i prosessen er du? Gründeren har fått bekreftet en positiv 
respons og betalingsvilje fra potensielle kunder

Hva er målet med denne fasen?
Få på plass rett forretningsmodell +
kommersialisering

Utviklingsoppgaver er knyttet til aktiviteter for 
raskt å kunne vokse

Hva er våre kriterier for å gi tilskudd?
• Tydelige vekstambisjoner.
• Kan dokumentere nyhetsverdi og 

markedspotensial.
• Kan beskrive aktiviteter for å få på plass og 

kommersialisere løsningen og 
forretningsmodellen. 

Hvor mye kan vi støtte (totalt for fase1+2)? Inntil kr. 700 000 (50 - 75%)

FASE 2 Kommersialisering



82

Forutsetninger for å få tilskudd

• Bedriften må ikke være eldre enn 3 år i fase 1 eller eldre enn 5 år i 

fase 2. 

• Bedriftens verdiskaping må først og fremst skje i Norge.

• Ferdigstillelse av prosjektet må komme tydelig frem i søknaden.

• Det kan kun søkes om tilskudd til fremtidige kostnader. 

• Tilskuddet må være utløsende for at prosjektet gjennomføres.

• Søker må ikke ha betalingsanmerkninger.

• Vi godtar ikke søknader hvor vedlegg erstatter informasjon (tekst) 

i selve søknadsskjemaet.



Hva er det aller viktigste vi ser etter ?

83

For begge fasene legger vi vekt på at: 

• Idéen/løsningen representerer noe VESENTLIG NYTT i det 

markedet du skal inn i og har et markedspotensial.

• Bedriften har ambisjoner om å VOKSE.

• Kompetanse og gjennomføringsevne. Godt team.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.foodinfo.org.nz/motivating-the-imperfect-irrational-human-being/lightbulb-4/&ei=CJlBU6uvF4P9ywPJ44GYAw&usg=AFQjCNEd90tLGbUgowtdNJkde-OKXcLdvA&sig2=kIhV_fsk6pueNYwINTPI3w


Lykke til!

84

Maiken Johnsen
907 81 702
Maiken.johnsen@innovasjonnorge.no
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