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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?

https://www.patentstyret.no/kursoversikt/• Behandler søknader om patenter, 
varemerke- og designregistreringer

• Kompetansesenter for immaterielle 
rettigheter

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/


 

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

Kilde: VårtOslo, 07.10.18

Snö Nysnø

https://www.patentstyret.no/


  

I hvilken form kan et varemerke registreres?

https://www.patentstyret.no/


  

Hvordan søke?

https://www.patentstyret.no/


 

For hjelmens 
spesielle utseende 
søker man 
designbeskyttelse

Design

MÅ være industrielt eller håndverksmessig fremstilt

https://www.patentstyret.no/


  

Design selger!

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/


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/


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


Starte og Drive Dagen
Infosenteret

www.toll.no Telefon: 22860312

Tolloverinspektør Raymond Elgurén

http://www.toll.no/
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Virksomhetsidé:
Vi beskytter samfunnet og sikrer staten inntekter

Hovedmål
• Motvirke ulovlig inn- og utførsel av varer
• Riktig fastsettelse av avgifter og toll
• Rettidig innbetaling av avgifter og toll
• Yte brukerne god service

Tolletaten



Deklareringsplikten

Når du tar med deg eller innfører varer, er du selv 
ansvarlig for å søke om tillatelse fra Tolletaten til å 
disponere over varen.

Dette kalles å deklarere varene for Tolletaten

Denne jobben gjør transportør for dere mottakere.

Ha en god dialog med transportøren!
(transportør = speditør = deklarant)



Underlagsdokumenter

Ved deklareringen, må alle dokumenter som er utstedt i 
forbindelse med innførsel av varen foreligge

Faktura som er utstedt i forbindelse med kjøp av varen. 

Transportdokumenter som er utstedt i forbindelse med    
transport av varen.

Tillatelser som kreves fra andre myndigheter ved innførsel 
(for eksempel fra Statens legemiddelverk, Mattilsynet eller 
Politiet).

Opprinnelsesbevis.
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Hva bør en faktura inneholde?

• Selgerens/leverandørens navn og adresse. 

• Kjøperens navn og adresse. I tillegg bør kjøpers organisasjonsnummer oppgis 
ved innførsel

• Sted og dato for utstedelse

• Fakturanummer

• Ordrenummer eller annen referanse

• Kollienes antall, bruttovekt og hvordan varene er merket. 

• Varebeskrivelse

• Antall og pris (inkludert valutakode) for hvert vareslag

• Eventuelle rabatter

• Leveringsvilkår

• Betalingsvilkår
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Helse

Hvorfor restriksjoner ?
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Miljø

Hvorfor restriksjoner ?
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Sikkerhet

Hvorfor restriksjoner ?
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Andre ulovlige forhold
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Falske sigaretter, smugler sigaretter

Arsenikk, sopp, 
midd, avføring og 
insekts egg er noe 

av innholdet som er 
påvist i de falske 

sigarettene. 
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Falske medisiner og kosttilskudd
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17.04.9091

Et varenummer er en åttesifret kode som klassifiserer 
varen etter materiale, bruksområde og utseende.

Tolltariffens varenummer
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Hvorfor klassifiserer vi ?

Vi trenger et varenummer for blant annet:

å bestemme riktig tollsats
å registrere korrekt handelsstatistikk
å vurdere om

varen er restriksjonsbelagt
varen er belagt med særavgift

å fastsette riktig momssats
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- Hva er varen?

- Hva er varens funksjon – hva skal varen brukes til?

- Hva varen er laget av (materiale).

Hva må du vite for å klassifisere en 
vare?



40
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Preferansetollbehandling er innførsel av varer med 
redusert tollsats eller tollfrihet. 

En frihandelsavtale er en avtale mellom to eller flere land 
der hensikten er å fjerne toll og fremme handel.

Hva er preferansetollbehandling, og 
hvorfor har vi frihandelsavtaler?
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Toll

Toll - TL
Dyr
Næringsmidler (for eksempel kjøtt, frukt og grønt)
Planter og blomster
Klær

Råvaretoll – RT
Benyttes på enkelte bearbeidede landbruksvarer / 
næringsmidler

Ingen toll på industriprodukter



43

Merverdiavgift og andre avgifter

Merverdiavgift - MV
25 % ordinær sats
15 % på næringsmidler eller produkter til 
produksjon av næringsmidler

Forskningsavgift - FA
Benyttes på varer i tolltariffens kapittel 2 - 35
FA 100 høy sats 0,35 %
FA 200 lav sats 0,25 %



44



Altinn starte og drive bedrift

Hva er viktig å huske på når du starter eller driver bedrift

Sturla Winther, seniorrådgiver Brønnøysundregistrene



Helhetlig, overordnet og etatsovergripende 
informasjon 

1. Litt for privatpersoner, mye for virksomheter
2. Helhetlig og overordnet
3. Raus med å peke videre
4. Brukernes behov har høyeste prioritet
5. Brukeren vet ikke alltid best
6. Veiledning, ikke rådgiving
7. Enkelt, men presist språk
8. Optimalisert for søk
9. Oppdatert og til å stole på
10. Etatene eier innholdet, vi eier formen

Altinn informasjonsportal 
eller: «Altinn Starte og drive bedrift»







• Hva som skal meldes til det 
offentlige avhenger mye av 
organisasjonsform og bransje 

• Eks. Skattemelding, mva- melding, 
årsregnskap, aksjonærmelding og A-
melding.

• Oppgaveregisteret har oversikt over 
rapporteringsplikter som kan være 
relevant for din virksomhet

• https://www.brreg.no/rapporteri
ngsplikter/oppslag

Dine rapporteringsplikter

49

https://www.brreg.no/rapporteringsplikter/oppslag


• I utgangspunktet ikke, men i noen bransjer må du ha 
tillatelser, godkjenning og bevilling for å drive 
virksomhet.

• Eks. serveringsbevilling, godkjent renholdsvirksomhet, 
drosjeløyve og bygg og anlegg.

• Uavhengig av bransje må mange søke til kommunen i 
forbindelse med for eksempel bygging, bruksendring 
eller omgjøring av lokaler.

• https://altinn.no/starte-og-
drive/starte/for-oppstart/tillatelser/

Må jeg be om lov?

https://altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/tillatelser/




• Som selvstendig næringsdrivende får du 80 % av 
sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. For å 
oppnå bedre sykepengedekning må du tegne frivillig 
sykepengeforsikring gjennom NAV.

• 80 % sykepengedekning fra dag 1. Forsikringspremie 
2,3% av forventet overskudd.

• 100% sykepengedekning fra dag 17. 
Forsikringspremie 2,0% av forventet overskudd.

• 100% sykepengedekning fra dag 1. 
Forsikringspremie 9,4% av forventet overskudd.

• https://altinn.no/starte-og-
drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-
selvstendig-naringsdrivende/

Frivillig sykepengeforsikring

https://altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-selvstendig-naringsdrivende/
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Drive bedrift
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• Skatteprosenten beregnes av din totale inntekt, både fra 
foretaket og eventuell annen inntekt. For de fleste vil 
skatteprosenten ligge et sted mellom 33,4 og 49,6 prosent

• Du må betale skatt forskuddsvis. Det er ingen automatikk i 
at du får tilsendt regning for skatten. Du må derfor selv 
melde endring av inntekt for å få beregnet 
forskuddsskatten din.

• Etter at du har fått beregnet forskuddsskatten din, vil 
Skatteetaten sende ut innbetalingsblankett til riktig 
periode.

• Periodene forfaller 15. mars, mai, september og november

• https://altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/skatt/skatt-for-
enkeltpersonforetak/

Skatt for enkelpersonforetak

https://altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/skatt/skatt-for-enkeltpersonforetak/


• For 2019 skal det beregnes 22 prosent skatt av 
overskuddet i et aksjeselskap.

• Skatten betales i to terminer, 15. februar og 15. april, året 
etter inntektsåret.

• Det kan besluttes å betale ut utbytte i et aksjeselskap. 
Utbytte til personlige aksjonærer beskattes med 31,68 % i 
inntektsåret 2019, mens utbytte til selskap som eier aksjer 
i et annet selskap er tilnærmet fritatt beskatning,
(selskapsaksjonær ca. 3%).

• https://altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-
avgift/skatt/skatt-for-aksjeselskap/

Skatt for aksjeselskap

https://altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/skatt/skatt-for-aksjeselskap/


• Merverdiavgift er en omsetningsavgift på varer og 
tjenester. Det er en avgift som virksomheten din krever inn 
fra kundene dine på vegne av staten.

• Enkelte tjenester er unntatt mva. Eksempler på dette er 
tjenester innenfor helse, sosial, undervisning og kultur.

• Foretaket skal registreres i mva registeret når det er solgt 
mva-pliktige varer og tjenester for over 50 000 kroner 
innenfor en periode på 12 måneder.

• Registrering skjer via skjemaet Samordnet 
registermelding.

• https://altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-
avgift/avgift/merverdiavgift/

Merverdiavgift (mva)

https://altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/


• Det er ikke uvanlig at det kan oppstå konflikter 
mellom aksjonærer om organiseringen av 
selskapet. Konflikter kan være vanskelig å løse, 
men du kan minimere risikoen ved å:

• unngå å være to eiere som eier 50 % hver av 
aksjene, fordi dette vanskeliggjør 
flertallsbeslutninger.

• inngå aksjonæravtale som avklarer hvordan 
forholdet mellom aksjonærene skal være i tilfelle 
uenighet.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-
bedrift/drift-av-aksjeselskap/aksjeeier/

Konflikt mellom aksjeeiere

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-aksjeselskap/aksjeeier/


• Et registrert enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller 
aksjeselskap kan ikke skifte organisasjonsform og 
samtidig beholde organisasjonsnummeret.

• Det må registreres en ny enhet med nytt 
organisasjonsnummer, helt løsrevet fra den gamle 
organisasjonens forpliktelser og rettigheter.

• Endres det fra enkelpersonforetak eller ansvarlig 
selskap til aksjeselskap kan en søke skatteetaten på 
nærmere vilkår om skattemessig omdanning.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/endre-
organisasjonsform/

Endre organisasjonsform?

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/endre-organisasjonsform/


• Forutsetningene for skattemessig omdanning er blant 
annet at aksjeselskapet er nystiftet, at aksjeselskapet 
overtar eiendeler og gjeld fra det eksisterende 
foretaket og at foretaket som omdannes, ikke er 
nedlagt eller opphørt før omdannelsen.

• For at omdanningen skal kunne være skattefri, er det 
en forutsetning at foretaket er stiftet og melding sendt 
Foretaksregisteret i løpet av tidsrommet 1. januar til 1. 
juli.

• Det er krav til eiermessig kontinuitet, det vil si at 
omdanningen ikke må forskyve eierinteressene i 
selskapet.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/skattemessig-
omdanning/

Skattemessig omdanning

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/skattemessig-omdanning/


• Utgangspunktet er at arbeidstakere skal ansettes fast, 
men du kan også benytte midlertidig ansettelse eller å 
leie inn arbeidskraft.

• Alle ansatte skal ha skriftlig arbeidsavtale.

• De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjon for 
sine ansatte og du må tegne yrkesskadeforsikring. 
Husk også ansvarsforsikring.

• Som arbeidsgiver skal du utbetale lønn, trekke 
skatt og betale arbeidsgiveravgift.

• Alle lønns- og ansettelsesforhold skal rapporteres 
månedlig via A-meldingen.

Hvilke plikter har du som arbeidsgiver



Hva koster en arbeidstaker?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Velferdskostnader er ikke tatt med i beregningen. Det kan være kurs, ulykkesforsikringer, subsidiert kantine, gaver til ansatte, julebord eller andre sosiale sammenkomster.Verder om kostnader knyttet til forventet sykefravær skal tas med i budsjettet. Bør gjøres i bedrifter der det må tas inn vikarer ved sykefravær. Kostnadene knyttet til å ha ansatte varierer avhengig av faktisk sykefravær og hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne. En tommelfingerregel kan være at du finner de forventede totale kostnadene ved å legge til 20 - 30 % på brutto årslønn.



E-guide utelivsbransjen
https://www.altinn.no/starte-og-drive/

https://www.altinn.no/starte-og-drive/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/guider/
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