
NO  Nasjonal patentsøknad andre land (NA)
 –  Tidlig i søknadsforløpet får du en vurdering av patentsøknaden din som du  

kan bruke til å ta beslutning om videre behandling og eventuelle søknader i andre  
land.

–  Mulighet for uformell dialog med norsk saksbehandler.

NO  Europeisk patentsøknad (EP)
 –  Tidlig i søknadsforløpet får du en vurdering av patentsøknaden din som du  

kan bruke til å ta beslutning om videre behandling og eventuelle søknader i andre  
land.

–  Mulighet for uformell dialog med norsk saksbehandler.
–  Forenkling av søknadsprosessen i europeiske land - EPO behandler og  

meddeler europeisk patent som så kan gjøres gjeldende i landene  angitt i  
søknaden, med samme samme ordlyd.

NO  Internasjonal søknad (PCT)  EP, NA, NA
–  Tidlig i søknadsforløpet får du en vurdering av  patentsøknaden din som 

du kan bruke til å ta beslutning om videre behandling og eventuelle søknader i   
andre land.

–  Mulighet for uformell dialog med norsk saksbehandler.
–  Utsettelse av beslutningen om hvilke land du ønsker patent i.  

Det betyr utsettelse av innlevering av nasjonale oversettelser og  
betaling av nasjonale avgifter/gebyrer.
-Forenkling av søknadsprosessen i europeiske land - EPO behandler og utsteder
patent som så kan gjøres gjeldende i land angitt i søknaden,  med samme ordlyd.

Europeisk patentsøknad (EP)
–  Forenkling av søknadsprosessen i europeiske land - EPO behandler og  

utsteder patent som så kan gjøres gjeldende i land angitt i søknaden,  
med samme ordlyd. 

Internasjonal patentsøknad (PCT)  EP, NA, NA
–  Innlevering av én sentral søknad via PCT-systemet.
–  Utsettelse av beslutningen om hvilke land du ønsker patent i.  

Det betyr utsatt innlevering av nasjonale oversettelser og    
betaling av nasjonale avgifter/gebyrer.
-Forenkling av søknadsprosessen i europeiske land -  EPO behandler og utsteder
patent som så kan gjøres gjeldende i land angitt i søknaden, med samme ordlyd.

1. 
Innlevering av norsk 
patentsøknad
Ca. 76.000 kr., herav
søknadsgebyr  4.650 kr.   

2. 
Eventuell tilpasning av 
patentsøknaden

Ca. 13 - 25.000 kr.

3.
Innlevering av nasjonale 
patentsøknader i andre land

Ca. 31 -38.000 kr pr land

4.
Tilpasning av den norske 
patentsøknaden

Ca. 6.000 kr.

5.
Tilpasning av nasjonale 
søknader i andre land

Ca. 38.000 kr pr land 

6.
Årsavgifter 
Ca. 3.400 kr pr land/år
Meddelelsesgebyr
Ca. 2.000 krr   pr. land

1.
Innlevering av norsk 
patentsøknad
Ca. 76.000 kr., herav
søknadsgebyr 4.650 kr

2.
Evtentuell tilpasn.  
av patentsøknaden

Ca. 13.-25.000 kr.

3.
Innlevering av euro- 
peisk patentsøknad

Ca. 31.000 kr.

4.
Avgifter for utpekning, 
gransking, pat.barhets-
vurdering, ev assos. land
Ca. 31.000 kr.

5.
Behandling og god-
kjenning av europeisk
patentsøknad
Ca. 38.000 kr.

6.
Validering og oversetting 
av europeisk patent

Ca. 19.000 kr pr land

7.
Årsavgifter
3.400 kr/land/år
Medd.gebyr (NO)
Ca. 2.000 kr

1.
Innlevering av 
norsk patent-
søknad

Ca. 76.000 kr.
inkl søknads-
gebyr 4650 kr

2.
Eventuell tilpas-
ning av patent-
søknaden  

Ca. 13.-25.000 kr.

3.
Innlevering av 
PCT-søknad

Ca. 44.000 kr.

4.
Nyhetsgransking
og foreløpig
patenterbarhets-
vurdering 

Ca. 25.000 kr.

5.
Evt. tilpasning
av PCT-søknaden

Ca. 13.000 kr.

6.
Videreføring 
av PCT-søk-
naden via EPO 

Ca. 30.000 kr.

7.
Videreføring av 
PCT-søknaden 
utenfor EPO

Ca. 38.000 kr. 
pr. land

8.
Behandling/
utstedelse i 
enkeltland 
og EPO
Ca. 38.000 kr.
pr. land 

9.
Validering og 
oversettelse av
europeisk patent

Ca. 19.000 kr. 
pr. land

10.
Årsavgifter
3.400 kr. 
pr. land/år
Medd.gebyr NA
Ca. 2.000 kr. 
pr. land

SÆRTREKK VED 
SØKNADSFORLØPENE - PATENT

Prioritetsdato  - innleveringsdag

Prioritetsdato

12 måneder

12 måneder

18 måneder

18 måneder

Prioritetsdato - innlev.dag 9 måneder 22-28 måneder 30-31 måneder

Prioritetsdato - innlev.dag ca. 12 måneder

Prioritetsdato - innlev.dag 12 måneder 15 måneder 30-31 måneder22-28 måneder

NB! De oppgitte prisene skal kun gi et innblikk i kostnadsnivået ved å patentere. Prisene er  
basert på et anslag over avgifter og gebyrer, utgifter til rådgiver/fullmektig, oversettelser mv. for en enkel 
patentsøknad og skal på ingen måde erstatte en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en  
rådgiver for å få en mer presis vurdering av hva det faktisk vil koste deg å patentere opp�nnelsen din.

1. 
Innlevering av europeisk patentsøknad

Ca. 81.000 kr.

2. 
Betaling av avgifter for  utpekninger, 
gransking, pat.barhetsvurdering, evt.
assosierte land
 Ca. 31.000

3. 
Evt. behandling og godkjenning  
av den europeiske patent-
søknaden
Ca. 38.000 kr.

4. 
Validering og oversettelse 
av europeisk patent

Ca. 19.000 kr/land

5. 
Årsavgifter

3.400 kr/land/år

1. 
Innlevering av 
PCT-søknad

Ca. 94.000 kr.

2. 
Nyhetsgransking 
og patenterbarhets-
vurdering
Ca. 25.000 kr.

3. 
Eventuell tilpasning  
av PCT-søknaden

Ca. 13.000 kr.

4. 
Videreføring av
PCT-søknaden via EPO

Ca. 38.000 kr.

5. 
Videreføring av  
PCT-søknaden utenfor 
Europa
Ca. 38.000 kr/land

6. 
Behandling/utstedelse  
i enkeltland og EPO

Ca. 38.000 kr/land

7. 
Validering og  
oversettelse av 
europeisk patent
Ca. 19.000 kr/land

8. 
Årsavgifter
3.400 kr/land/år
Meddelelsesgebyr NA
Ca. 2.000 kr/land

Senest 3 mdr. etter at
patent er meddelt

Senest 3 mdr. etter 
at patent er meddelt

Senest 3 mdr. etter at europeisk patent er meddelt

Senest 3 mdr. etter 
at patent er meddelt
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