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Høring over udkast til ny bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed udkast til en ny bekendtgørelse om patenter og supple-

rende beskyttelsescertifikater i høring. 

 

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater (BEK nr. 25 af 18/01/2013) opda-

teres med henblik på at ajourføre og justere den til styrelsens nuværende praksis. Opdateringen består 

primært i tilføjelser og justeringer af eksisterende bestemmelser samt korrekturmæssige ændringer. 

 

Opdateringen omfatter hovedsageligt en sletning af bekendtgørelsens § 3, stk. 4, der i dag regulerer, at 

Patent- og Varemærkestyrelsen sender en underretning til opfindere (herefter opfinderbrev), der er an-

givet i en patentansøgning, hvis patent søges af en anden end opfinder. Ændringen er begrundet i et 

ønske om at bringe styrelsens praksis på linje med EPOs og en række andre europæiske patentkonto-

rers praksis. 

 

Formålet med udsendelse af opfinderbreve er at søge at sikre, at ansøgere ikke indleverer en patentan-

søgning uden at have sikret sig retten til opfindelsen. For fortsat at søge at sikre, at opfindere, der ikke 

er ansøgere af patentet, har overdraget rettigheden til ansøger, indføres der i bekendtgørelsen et krav 

om, at ansøger, hvis vedkommende ikke også er opfinder, skal erklære, hvordan ansøger har opnået 

retten til opfindelsen.  

 

Som følge af afskaffelsen af udsendelse af opfinderbreve og for at undgå at styrelsen indsamler data, 

som ikke er nødvendig for sagsbehandlingen, ændres også kravene i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 

3) i relation til opfinders adresse og som følge heraf også § 27, stk. 2, 1. pkt., § 42, stk. 1, nr. 6 samt § 

45, stk. 1, nr. 6). 

 

Endelig er der foretaget præciseringer i en række bestemmelser i overensstemmelse med styrelsens 

forpligtelse i relation til udstedelse af supplerende beskyttelsescertifikater samt styrelsens praksis for 

indsigelser.  

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2022. 

 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører 

administrative konsekvenser for erhvervslivet over 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

Der vurderes ikke at være øvrige erhvervsøkonomiske konsekvenser som følge af bekendtgørelsesud-

kastet. 
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Patent- og Varemærkestyrelsen skal anmode om bemærkninger til bekendtgørelsen senest torsdag 

den 14. oktober 2021. Høringssvar bedes sendt med e-mail til: svar@dkpto.dk.  

 

Spørgsmål vedrørende det fremsendte udkast kan rettes til Signe Louise Hansen, e-mail slh@dkpto.dk 

eller tlf. 4350 8117. 

 

Eventuelle høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Signe Louise Hansen 

Specialkonsulent, cand.merc.(jur.) 

Juridisk Sekretariat 
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