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Hvordan få eierskap til egne idéer og konsepter

- veileder med råd og regler for beskyttelse av reiselivsbedrifter
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Dette veiledningsheftet er levert til ARENA Innovative Opplevelser. Heftet er skrevet av Knut Bang i Norsk Designråd og innholdet er sikret av Jens Herman Ruge i Patentstyret.
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Hvordan få eierskap til egne idéer og konsepter
“Mange småbedrifter er lite kjent med at det finnes gode verktøy for å få eierskap til egne idéer og konsepter. Både navn, design og
emballasje kan registreres som varemerker om de oppfyller kravene til særpreg. Det er vanskeligere å få eierskap til rene ord, geografiske navn
eller en kvalitet som ”håndplukket”, men en god vei å gå for reiselivskonsepter er å registrere konseptnavnet i en grafisk form. Det koster lite å
registrere et varemerke, og det kan gjøres enkelt. Det viktigste med å ha et registrert varemerke er at du hindrer andre i å kopiere dine idéer,
og at du oppleves som en seriøs aktør i markedet. Du kan også bruke bokstavene TM etter navnet. Det gir ingen rettslig beskyttelse, men
signaliserer at du mener alvor med ditt konsept.
I denne veilederen får du råd og tips til hvordan du best kan beskytte ditt konsept. Patentstyret har gode nettsider hvor du kan lese mer om
hvordan beskytte dine idéer - www.patentstyret.no

The Conference Coast er et bedriftsnettverk i Vestfold som består
av Farris Bad Larvik, Quality Hotel Tønsberg, Rica Park Hotel
Sandefjord, Oslofjord Convention Center og Sandefjord Lufthavn
Torp. I fellesskap har man utarbeidet et konsept som skal tilbys til
kunder på det internasjonale MICEE markedet. For å signalisere at
dette er et egenutviklet konsept med et helhetlig grafisk uttrykk,
logo, bilder etc benytter man seg av TM merking i forbindelse
med navnet. Se gjerne: www.theconferencecoast.com

3

Beskyttelse og registrering
Varemerke eller merkevare
Det er stor forskjell på varemerker og merkevarer.
Varemerket er selve ordet eller symbolet du kan eie
og verne. Merkevaren er historiene om varemerket,
som holdninger, bilder, følelser og assosiasjoner.

Hva kan registreres?
Navn, slagord og symboler, grafisk design, lyd og
emballasje kan registreres som varemerker. Forutsetningen er at merket må skille seg tydelig fra andre merker, ha særpreg, ikke være for beskrivende
for virksomheten, og fungere som egennavn.
Forretningsidéer kan ikke registreres, heller
ikke konseptnavn som “Mat fra Toten” eller
“Håndplukket” som tydelig beskriver egenskaper.
Dersom navnet ikke kan registreres, kan du i
stedet bruke en logo med navnet i en grafisk form.
Geografiske navn lar seg sjelden registrere.
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Beskyttede betegnelser
Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at norske matspesialiteter
får beskyttelsen og anerkjennelse som fortjent.
Opprinnelsesmerking er ment å bidra til å øke
verdiskapningen i norsk matproduksjon, og gi forbrukeren pålitelig informasjon. Ordningen gjelder
produkter fra landbruk og fiske som kan dokument
ere opprinnelse og sæpreg, men også øl og cider.
Det er Matmerk som administrerer merkeordning
en, og kravene for å ta symbolet i bruk er strenge.

Markedsføringsloven beskytter også
Dersom en konkurrent - i ond tro - legger seg
for tett opptil ditt navn, form eller emballasje,
trår markedsføringsloven inn. Det skal ikke være
lov å trekke veksler på at andre har lagt ned
betydelige ressurser for å bygge opp og markedsføre et merke. Markedsføringsloven omfatter ikke
selve merket, men regulerer forholdet mellom to
næringslivsaktører.

Oppdrett av sjørøye i Vesterålen har tradisjoner fra
1980-tallet. Ishavsrøye Vesterålen simulerer sjørøyas
naturlige livssyklus, og representerer på den måten et
særpreg. Merket er innvilget beskyttelse. Forutsetningen
er at fisken er klekket og oppdrettet i Vesterålen.
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Flere typer varemerker
Ordmerker
Du eier rettighetene til selve ordet. Loven gir
deg rett til å hindre andre i å bruke ordet,
uansett form. Også slagord kan registreres som
varemerker, men kravet til ”særpreg, trøkk og
fynd” ligger høyt. Patentstyret har en søkeside
med mulighet til å sjekke om det finnes identiske
varemerker, www.patentstyret.no.

Wilfa har vært i markedet med kjøkkenmaskiner siden 1967.
Da salget stagnerte for noen år tilbake, besluttet bedriften å
satse på egendesignete produkter for kjøkken og varme.
Merket ble revitalisert i 2010, og salgskurven har siden bare
pekt oppover. Wilfa er fra før registrert både som ordmerke
og formmerke. Etter at den nye profilen ble lansert i 2011 er
også det nye formmerket registrert.

Figurmerke
Et symbol som står alene i en grafisk form.
Et godt eksempel er sommerfuglen til
merkevaren Kari Traa (sportsklær).

Logo
Ordet i en grafisk form. Kalles også kombinert
merke.
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Vossa-konseptet danner grunnlaget for designprogrammet.
Man fant nemlig ut at Voss har
et eget språk, med begreper som
er unike for bygda. ”VossaSpa”
er for eksempel rafting i ville stryk.
”VossaTagging” er skispor i fjellet.
Og ”VossaBling” er selvfølgelig
bunadssølv. Geografiske navn blir
sjelden ordmerker, men ordet som
del av en grafisk form lever godt
som varemerker.

Lydmerker
Har lyden særpreg nok, kan den registreres.

Tredimensjonale merker
Formen og innpakningen kan registreres hvis den
har nok særpreg.

Patent er ikke et varemerke
Patenter, eller designbeskyttelse, er ikke det samme som varemerker. En patent er en teknisk og
praktisk løsning på en idé, for eksempel oppfinnelser som glidelåsen og datamaskinteknologi.
Designbeskyttelse brukes for å verne formen og utseendet på produkter, og er et godt alternativ
til tredimensjonale varemerker. Norsk og europeisk praksis viser at det kan være vanskelig å få
enerett til en tredimensjonal form gjennom varemerkeregistrering. Kravet til designbeskyttelse
er at designen må være ny, og ikke tidligere offentliggjort. Du kan prøve ut designen på markedet
i inntil tolv måneder før du søker.

Salma er førsteklasses lakseprodukter. Både identitet og
pakningsdesignet har høy innovasjonsverdi. Etikett og pakning
representerte en ny måte å markedsføre laks på. I 2011 varslet
Salma Brands søksmål mot Codfarmers ferskpakkete torskefileter –
Strøm - fordi emballasjen var for lik. Søksmålet ble trukket straks
Strøm innrømmet en liten endring i designet for å skille dem bedre.
I løpet av 2012 er det kommet flere ferske fiskeprodukter
i samme type emballasje. Emballasjen kan komme til å bli en
mal for denne typen produkter, og mister dermed særpreget sitt.
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Varemerkeklasser
Klassifikasjonssystemet vi bruker i Norge er
internasjonalt. Produkter, råvarer og tjenester
som hører naturlig sammen er delt inn i klasser.
Det finnes 45 forskjellige varemerkeklasser.
Du kan lese mer om dem på www.patentstyret.no.

Varefortegnelsen styrer rettigheten
Søker du registrering er det viktig å finne de
riktige klassene som produktet eller tjenesten
hører inn under. Patentstyret eller et patentkontor
kan hjelpe deg med å finne rett klasse, og skrive
klasseteksten som spesifiserer ditt område.
Om søknaden blir godkjent av Patentstyret i
Norge, er det nettopp beskrivelsen av varen eller
tjenesten som bestemmer hva du har vern for.

Start med en norsk søknad
Selger du varene dine utenfor Norge, kan du
starte varemerkeregistreringen her. Den norske
søknaden blir utgangspunktet for videre søknader
utenfor Norge, og du får 6 måneders internasjonal
prioritet fra den datoen du søker. Du kan søke
rimeligere i flere land samtidig gjennom Madridprotokollen som er et internasjonalt registreringssystem, i stedet for å søke for hvert enkelt
land. Patentstyret eller et patentkontor kan
hjelpe deg med å finne en trygg og rimelig måte
å inkludere flere land i samme varemerkesøknad.
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Like merker kan leve sammen
Når du søker, kan det vise seg at det allerede finnes et lignende merke registrert for samme eller
lignende varer og tjenester som ditt. Det er opp til innehaveren av det eldste merket å vurdere
om det mulig å bli enig om å leve side om side gjennom en såkalt sameksistensavtale. Den bør en
advokat eller et patentkontor ta seg av.

Søk tidlig

Full beskyttelse

Likhet er tabu

Et varemerke representerer en verdi på flere
måter. Nettopp derfor kan det lønne seg å starte
produktlanseringen med et registrert varemerke.
Inngangsbilletten er lav sammenlignet med senere
kostnader som markedsføring og produktutvikling.
Du kan også selge varemerket ditt, og kanskje få
tilbake mer enn innsatsen. Tenk på det som en
substans i regnskapet.

Gjennom lovverket får varemerket full beskytt
else mot likheter eller forvekslinger som kan
skape kommersielle utfordringer for merket ditt.
En søknad i Norge koster 2600 kroner for inntil
3 klasser. Eventuell forundersøkelse eller juridisk
bistand kommer i tillegg. Prisen varierer fra land
til land. Behandlingstiden er lang, men produktet
er beskyttet mot like nykommere i søkeperioden.
Etter 4-5 måneder bør behandlingen være klar.
Du kan søke selv gjennom Patentstyret.
Både Patentstyret og patentkontorene kan
hjelpe deg med søknaden om du ønsker det.

Hold deg unna likheter. Forutsetningen for å få
registrert et varemerke er at navnet eller formen
har særpreg nok. Merket må også skille seg tydelig
fra andre merker som er registrert for samme eller
lignende type varer og tjenester som ditt. Uansett
registrering eller ikke; Det er lurt å gjøre et grundig forarbeid med navn og grafisk utforming, og
holde god avstand fra konkurrerende produkter og
tjenester.
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Registreringsmerkene
™
TM (TradeMark) er en advarsel til markedet om at
du bruker merket ditt som om det var et registrert
varemerke. TM gir ingen beskyttelse etter vare
merkeloven, men kommer noen for nær med like
produkter eller konsepter, er markedsføringsloven
et godt verktøy.

®

En R i sirkel betyr at du har et godkjent,
registrert varemerke, med full beskyttelse etter
varemerkeloven. Symbolet kan brukes sammen
med varemerket - navnet og formen, og signa
liserer styrke og seriøsitet.

Kombinasjonen

® og ™

Det er mulig å kombinere bruk av registrert
varemerke med trademark .

®

™

Et eksempel på dette er Nokias profiltekst
Connecting people. NOKIA er et registrert vare
merke, mens profilteksten er
-merket, noe som
forteller markedet at også den overvåkes nøye av
selskapet.

™
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Noen tips når du går i gang med
å lage nytt navn på produkt eller selskap:
•

De ti første navnene du kommer på er antagelig opptatt.

•

Bruk fantasien til å tenke helt nytt.

•

Abstrakte eller assosiative navn er bedre varemerker.

•

En ledig nettadresse gir liten beskyttelse.

•

Det finnes 330 000 registrerte varemerker bare i Norge.

•

Verden er global, så tenk forbi landegrensene.
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Innovative Opplevelser er en bedriftsklynge i det
nasjonale ARENA-programmet, som er en del av
regjeringens satsning på et mer innovativt næringsliv i Norge. Programmet finansieres av Innovasjon
Norge, Forskningsrådet og SIVA.
Bedriftsklyngen består i 2012 av 32 opplevelses
produserende bedrifter lokalisert i Nordland og
Svalbard
Med sterke natur-, kultur- og måltidsopplevelser skal
bedriftene begeistre kresne turister fra inn- og utland. Prosjektmålet er vekst gjennom innovasjon og
samarbeid, og målet er å skape, selge og levere meningsfylte og minnerike opplevelser som gir gåsehud!

Visjonen er formulert slik; Sammen skal vi begeistre
våre gjester med opplevelser i verdensklasse.
Dette er en visjon som reflekterer at klyngebedrift
ene ligger i naturomgivelser som ofte kalles
verdens vakreste kyst. Delmålene er mer fornøyde
gjester, økt grad av gjenkjøp, større verdiskaping pr.
gjest og økt attraksjonskraft (verdi for kundene) på
produktene hele året.
Dette heftet er skrevet av Knut Bang i
Norsk Designråd og innholdet er sikret av
Jens Herman Ruge i Patentstyret.

Se også:
www.arenaprogrammet.no
www.innopp.no
www.nordlandsforskning.no
www.innovasjonnorge.no
www.forskningsradet.no
www.novadis.no
www.opplevelserinord.no
www.mimir.no
www.norskdesign.no
www.patentstyret.no
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