
Patentagentforeningen 
 
 

The Association of Danish Patent Agents 

 
President: 

Anne Schouboe 
Plougmann & Vingtoft A/S 
Sundkrogsgade 9 
DK-2100 København Ø 
Tlf. +45 33 63 93 00 
Fax +45 33 63 96 00 
as@pv.dk 
 
Secretary: 

Marianne Johansen 
Albihns A/S 
H.C.Andersens Boulevard 49 
DK-1553 København V 
Tlf. +45 33 97 00 70 
Fax +45 33 97 00 71 
marianne.johansen@albihns.dk
 
Treasurer: 

Susanne Høiberg 
Høiberg A/S 
St. Kongensgade 59 A 
DK-1264 København K 
Tlf. +45 33 32 03 37 
Fax +45 33 32 03 84 
shg@hoiberg.com 

 
 
Patent- og Varemærkestyrelsen 
Helgeshøj Alle 81 
2630 Tåstrup 
 
Pr. e-mail: pvs@dkpto.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. april 2006 

 
 
 
      
 

Høringssvar vedr. etablering af Nordisk Patent Institut (nordisk PCT-myndighed) 
Deres ref.: EM 1998 01838 
 
 

 
Patentagentforeningen har med tak modtaget Patent- og Varemærkestyrelsens høringsskrivelse af 

6. april 2006 vedrørende etablering af et Nordisk Patent Institut og skal i den anledning fremkom-

me med følgende bemærkninger.    

 

Foreningen kan fuldt ud tilslutte sig etableringen af et Nordisk Patent Institut (NPI). Foreningen an-

ser det for væsentligt at opretholde et aktivt IP-miljø i Danmark for at understøtte den af regeringen 

ønskede innovations- og iværksætterkultur. Til dette formål er det væsentligt, at der her i landet 

eksisterer en effektiv og velkvalificeret patentmyndighed, som har en tilstrækkelig størrelse til at 

sikre en bred teknisk dækning.  

 

Etablering af et NPI vil give Norden en fremtrædende rolle i fremtidens globale patentmiljø og vil 

skabe mulighed for en fortsat aktiv patentmyndighed, som har de nødvendige kompetencer til at 

behandle ansøgninger fra nordiske virksomheder på et højt niveau og til konkurrencedygtige pri-

ser.  
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Endvidere vil etableringen af et NPI også kunne tiltrække opgaver fra andre patentmyndigheder i 

fremtidens formodede mere decentraliserede patentbehandling og hermed yderligere understøtte 

NPI som en værdifuld partner i PCT-samarbejdet. Derudover må det forventes, at oprettelsen af et 

NPI vil øge muligheden for at indgå samarbejde med EPO. Et sådant samarbejde vil kunne være til 

gavn for brugerne af patentsystemet, bl.a. på grund af nærheden til patentmyndigheden, forudsat 

der tilvejebringes den nødvendige kompetence og en konkurrencedygtig gebyrstruktur.  

 

For god ordens skyld skal det nævnes, at der for ansøgerne forudsættes valgfrihed mellem benyt-

telse af den foreslåede nordiske patentmyndighed og EPO til nyhedsundersøgelse og/eller prøv-

ning af en PCT-ansøgning. 

 

Samlet set og ud fra hensynet til bevarelse og videreudvikling af et aktivt patentmiljø i Danmark må 

forslaget således hilses velkomment. 
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Sekretær 
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