
SÆRTREKK VED 
SØKNADSFORLØPENE - VAREMERKER

NO-SØKNAD MED RÅDGIVER 
Innlevering av norsk 
varemerkesøknad
Ca. 5.400 kr.
(Herav 2.900 kr. i gebyr)

Ev. tilpasning av søknaden
Ca. 2.500 kr.Ca. 2.500 kr.

Godkjenning 
og registrering
Ca. 2.500 kr.Ca. 2.500 kr.

Ev. innsigelse
Ca. 12.500-18.800 kr.Ca. 12.500-18.800 kr.

Fornyelsesavgift
(Skal betales hvert 10. år)
2.600 kr
(Skal betales hvert 10. år)
2.600 kr

0 måneder ca 3 - 4 måneder 6 - 7måneder

EU-SØKNAD MED RÅDGIVER 
Innlevering av EU-søknad

Ca. 10.900 kr. 
(Herav 1.050 EUR i avgift)

Evt. tilpasning av søknaden
Ca. 2.500 kr.

Publisering og registrering
Ca. 2.500 kr.

Evt. innsigelse
Ca. 12.500-18.800 kr.

Fornyelsesavgift
(hvert 10. år)

0 måneder0 måneder 3 - 6 måneder3 - 6 måneder 8 måneder8 måneder 13 måneder13 måneder

 

Ca. 2.000 kr. Ca. 2.000 kr. Ca. 10.000-
15.000 kr.

Ca. 8.700 kr.
(Herav 900 EUR
 i gebyr)

200 kr.
(Gebyr)

Ca. 2.000 kr.
15.000 kr.

NO-SØKNAD   INTERNASJONAL SØKNAD MED RÅDGIVER
Innlevering av  
norsk varemerke- 
søknad
Ca. 5.400 kr.
(Herav 2.900 kr. 
 i gebyr)

Ev. tilpasning 
av søknaden

Ca. 2.500 kr.

Godkjenning 
og registrering 

Ca. 2.500 kr.

Ev. innsigelse

Ca. 12.500-
18.800 kr.

Innlevering av 
MP-varemerke- 
søknad
Ca. 10.600 kr. +  
ca 6.700 kr/land 
(Herav 653 CHF 
+ ca. 700 CHF pr.
land i avgift)

Videresending 
av MP-søknaden 
til WIPO 
(Patentstyret)
800 kr. 
(Gebyr)

Ev. tilpasning 
av søknaden
Ca. 2.500 kr.

Godkjenning 
og registrering
Ca. 2.500 kr.  
pr. land

Ev. innsigelse
Ca. 12.500-
18.800 kr.  
pr. land

Fornyelses- 
avgift
(hvert 10. år)

0 måneder 3 - 4 måneder Innen 6 måneder 8 måneder 25 - 31 måneder

–  Du har mulighet for uformell dialog med en norsk saksbehandler
– Du kan bruke søknaden som basis for en internasjonal videreføring

 

Europeisk søknad (EU)
–  Du får beskyttet varemerket ditt i hele EU gjennom én søknad*
–  Du skal kun fornye én registrering

*NB Ordningen gir ikke rettigheter i Norge og kan ikke benyttes som basis
for internasjonal varemerkesøknad for NO søkere som ikke har “reell og e�ektiv
industriell eller kommersiell virksomhet” i EU.

NO-søknad  Internasjonal søknad (Madrid) 
– Du har mulighet for uformell dialog med en norsk saksbehandler
–  Du kan få beskyttelse i de land som er medlem av det internasjonale

system (dvs.land som er medlemmer av Madrid-protokollen) ved én
internasjonal søknad basert på din NO-søknad

–  Du kan fritt velge i hvilke medlemsland i Madrid-protokollen
den internasjonale søknaden skal gjelde. EU kan også velges under ett.

–
 
Du har mulighet for å utvide registreringen med �ere land etterhvert
som virksomheten din vokser

–
 
Du skal kun fornye én registrering (den internasjonale, med utpekninger)

NB! De oppgitte prisene skal kun gi et innblikk i kostnadsnivået ved å registrere et 
varemerke. Prisene er basert på et anslag over avgifter /gebyrer og utgifter til 
rådgiver/fullmektig for en varemerkesøknad med én klasse og kan ikke erstatte en 
konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for å få en mer presis 
vurdering  av hva registreringen faktisk vil koste. 

NO-søknad med rådgiver

NO-SØKNAD UTEN RÅDGIVER 
Innlevering av norsk 
varemerkesøknad

2.900 kr. i gebyr

Ev. tilpasning av søknaden Godkjenning 
og registrering

Ev. innsigelse Fornyelsesavgift
(Skal betales hvert 10. år)
2.600 kr

0 måneder ca 3 - 4 måneder 6 - 7måneder

–  Du har mulighet for uformell dialog med en norsk saksbehandler
– Du kan bruke søknaden som basis for en internasjonal videreføring

NO-søknad uten rådgiver 
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