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Forord 

Forord 
Forord 
Patentretten er en vigtig de l af det moderne videnssamfunds retlige i nfra-
struktur, og patenter har i dag stor bet ydning for både store og små virksom-
heder, hvad enten de er optaget af at  beskytte egne opfindelser gennem udta-
gelse af patent, eller ønsker at undgå konflikt med andres rettigheder. 
 Bogen drejer sig om »dansk patentret«, dvs. de regler, so m med udgangs-
punkt i Patentloven regulerer udstedelsen  af patenter og håndhævelse af pa-
tentret i Danmark for danske myndigheder (især Patent- og Varemærkestyrel-
sen) og domstole. Dansk patentret kan dog  i dag kun m eningsfuldt anskues i 
en europæisk og international sa mmenhæng, ikke mindst fordi europ æiske 
patenter kan sættes i kraft o g dermed håndhæves i Danm ark. Håndhævelse, 
ugyldiggørelse mv. af europæiske patenter i Danmark er reguleret i Patentlo-
ven og tegner sig vel i  dag for hovedparten af de væsen tligere patentsager. 
Tilsvarende søger Patent- og Vare mærkestyrelsen løbende at tilpasse si n ad-
ministrative praksis til prak sis ved Den europæiske Pat entmyndighed. I er-
kendelse af betydningen af den internationale di mension er der undervejs fo-
retaget udførlige henvisninger til de int ernationale standardværker, især 
kommentarerne til Den europæiske Patentkonvention, og undertiden også til 
udenlandsk retspraksis. Praktikeren vil således nok ofte o pleve, at nærværen-
de værk vil være en brik i et større puslespil, so m vil kræver inddragelsen af 
andre brikker. Dette svarer til vilkårene i praktikerens dagligdag. 
 En række nuværende og tidligere medarbejdere hos Kromann Reumert har 
ydet værdifuld bistand. En særlig indsats er y det af advokaterne Tim 
Løvschal, Julie Sikker Hansen, Nicolaj Bording og Preben Jakobsen. Jakob 
Pade Frederiksen, Jan Simonsen og Peter Koefoed, alle Inspicos A/S, har 
ydet bidrag til bl.a. afsnittene om computer-implementerede opfindelser, op-
findelseshøjde og bioteknologiske opfindelser. Ulla Klinge, ligeledes Inspi -
cos A/S, har tilsvarende bidraget til beste mmelserne om supplerende beskyt-
telsescertifikat og validering af EP-pat ent i Danmark samt med værdifulde 
kommentarer til værket i øvrigt. Vi har undervejs også få et god hjælp fra ad-
vokat Peter-Ulrik Plesner, som har gennemset kommentarerne til § 39. Randi 
Brønlund Stanbury, Patent- og Vare mærkestyrelsen, har gennem læst og 
kommenteret udvalgte afsnit. Registrene er udarbejdet af stud.jur. Thomas 
Ahm. 
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Forord 

 For al denne b istand takker vi varmt, men det er naturli gvis alene os som 
forfattere, som indestår for synspunkter, der fremsættes i bogen. 
 Nye bøger om dansk patentret ser ikke oft e dagens lys, men det er vores 
håb, at denne bog vil kunne ajourføres med rimelige mellemrum, og vi mod-
tager derfor g erne kritik, fo rslag og be mærkninger, som kan inddra ges i 
kommende udgaver. 
 Fremstillingen er ført à jour til juni 2011, idet vi dog har taget højde for de 
lovændringer, som blev vedtaget den 20.12.2011 (L 1370/28.12.2011) og får 
virkning fra 1.2.2012, samt for enkelte nyere domme.  
 
Januar 2012 
 
NL/JS/JT 
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Lovbekendtgørelse nr. 108 af 24. januar 2012 
 

Patentloven1) 

Patentloven 
Patentloven 
 
Herved bekendtgøres patentloven, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 91 af 2 8. januar 20 09 
med de ændringer, der følger af § 20 i lov 
nr. 579 af 1. juni 2010 og § 1 i lov nr. 1370 
af 28. december 2011.2) 

Kapitel 1 
Almindelige bestemmelser 

§ 1. Den, de r har gjort en opfindelse, 
som kan udnyttes industrielt, eller den, til 
hvem opfinderens ret er over gået, har i 
overensstemmelse med den ne lov ret til  
efter ansøgning at få patent på o pfindelsen 
og derved opnå eneret til at udny tte den 
erhvervsmæssigt. Opfindelser kan patente-
res på alle teknologiske områder. 

Stk. 2. Som opfindelser anses især ikke, 
hvad der alene udgør 
1) opdagelser, videnskabelige teorier og 

matematiske metoder, 
2) kunstneriske frembringelser, 
3) planer, regler eller metoder for intellek-

tuel virksomhed, for spil eller for er-
hvervsvirksomhed eller progra mmer 
for datamaskiner, 

4) fremlæggelse af information. 
Stk. 3. Fremgangsmåder til kirurgisk el-

ler terapeutisk b ehandling eller t il diagno-
sticering, som anvendes på mennesker eller 
dyr, anses heller ikke som opfindelser. Det-
te er ikke til hinder for, at der meddeles pa-
tent på produkter, herunder stoffer og stof-
blandinger, til brug i disse fre mgangsmå-
der. 

Stk. 4. Patent meddeles ikke på plante-
sorter eller dyreracer. Patent kan dog med-
deles på opfindelser, hvis genstand er plan-
ter eller dy r, hvis opfindelsens udøvelse 

ikke er tek nisk begrænset til en bestemt 
plantesort eller dyrerace. Med plantesort 
forstås i denne lov en plantesort som defi-
neret i artikel 5 i Rådet s forordning (E F) 
nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse. 

Stk. 5. Patent meddeles ikke på væsent-
ligt biologiske fremgangsmåder til frem-
stilling af planter eller dy r. Med væsentligt 
biologisk fremgangsmåde forstås i den ne 
lov en fremgangsmåde, der i sin helhed be-
ror på naturlige fænomener som krydsning 
eller udvælgelse. Patent kan dog meddeles 
på mikrobiologiske fremgangsmåder eller 
andre tekniske fremgangsmåder eller et 
produkt, der e r frembragt ved sådanne 
fremgangsmåder. Med mikrobiologisk 
fremgangsmåde forstås i denne lov enhver 
fremgangsmåde, der udny tter et mikrobio-
logisk materiale, udføres på et mikrobiolo-
gisk materiale eller frembringer et mikro-
biologisk materiale. 

Stk. 6. Opfindelser kan være patenter-
bare, også selvom de vedrører et produkt, 
der består af eller indeholder biologisk ma-
teriale, eller vedrører en fremgangsmåde til 
fremstilling, bearbejdning eller anvendel se 
af biologisk materiale. Biologisk materiale, 
der er isoleret fra sit naturlige miljø eller 
frembragt ved hjælp af e n teknisk frem-
gangsmåde, kan være genstand for en op-
findelse, også selvom det i forvejen findes i 
naturen. Med bi ologisk materiale forstås i 
denne lov materiale, som indeholder gene-
tisk information, og so m kan re producere 
sig selv eller kan reproduceres i et biolo-
gisk system. 

§ 1 a. Det menneskelige legeme på alle 
de forskellige st adier af dets opståen og 
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udvikling og den blotte opdagelse af en del 
af det, herunder  en sekven s eller delse-
kvens af et gen, kan ikke ud gøre patenter-
bare opfindelser. 

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en  del af det 
menneskelige legeme, der er isoleret herfra 
eller på anden måde fremstillet ved en tek-
nisk fremgangsmåde, herunder en sekvens 
eller delsekvens af et gen, udgøre en paten-
terbar opfindelse, selv o m en så dan del i 
sin opbygning er identisk me d opbygnin-
gen i en naturligt forekommende del. 

§ 1 b. Patent meddeles ikke på opfin-
delser, hvis kommercielle udnyttelse ville 
stride mod sædelighed eller offentlig or-
den. 

Stk. 2. En udnyttelse skal ikke anses for 
at stride mod sædelighed eller offentlig or-
den alene a f den grund, at u dnyttelsen er 
forbudt ved en l ov eller ad ministrativ for-
skrift. 

Stk. 3. I medfør af stk. 1, kan der blandt 
andet ikke meddeles patent på 
1) fremgangsmåder til kloning af menne-

sker, 
2) fremgangsmåder til ændring af den ge-

netiske identitet hos menneskets 
kønsceller, 

3) anvendelse af menneskelige embryoner 
til industrielle eller kommercielle for-
mål og 

4) fremgangsmåder til ændri ng af dy rs 
genetiske identitet, som kan påføre dem 
lidelser, der ikke er begrundet i en væ-
sentlig medicinsk nytteværdi for m en-
nesker eller dyr, samt dy r frembragt 
ved sådanne fremgangsmåder. 

§ 2. Patent me ddeles kun på o pfindel-
ser, som er ny e i forhold til, hva d der var 
kendt før pate ntansøgningens indleve-
ringsdag, og som  tillige adskill er sig væ-
sentligt derfra. 

Stk. 2. Som kendt anses alt, hvad der er 
blevet almindeligt tilgængeligt gennem 
skrift, foredrag, udnyttelse eller på ande n 
måde. Ligeledes anses ind holdet i en før 

patentansøgningens indleveringsdag her i  
landet indleveret patentansøgning som 
kendt, såfremt denne ansøgning bliver al-
mindeligt tilgængelig i overensstemmelse 
med reglerne i § 22. Det sa mme gælder 
indholdet i en før patentansøgningens ind-
leveringsdag her i landet indleveret ansøg-
ning om registrering af brugsmodel, hvis 
denne ansøgning bliver almindeligt tilgæn-
gelig i overensstemmelse med reglerne for 
brugsmodeller. Kravet i stk.1 om, at opfin-
delsen skal adskille sig væsentligt fra det  
kendte, gælder dog ik ke i forhold til ind-
holdet af sådanne ansøgninger. 

Stk. 3. Bestemmelser om, at ansøgning, 
som omhandles i kapitel 3, ved a nvendelse 
af reglen i stk. 2 i visse tilfæl de skal have 
samme virkning som en her i landet indgi-
vet patentansøgning, er fastsat ved §§ 29 
og 38. 

Stk. 4. Betingelsen i henhol d til stk. 1, 
hvorefter opfindelser skal være nye, er ikke 
til hinder for, at patent meddeles på kendte 
stoffer eller stofblandinger til anvendelse i 
de i § 1, stk. 3, nævnte fre mgangsmåder, 
såfremt anvendelsen af stoffet eller blan-
dingen ikke er kendt ved no gen af disse 
fremgangsmåder. 

Stk. 5. Betingelsen i stk. 1, hvorefter 
opfindelser skal være nye, er ligeledes ikke 
til hinder for, at der meddeles patent på de 
stoffer eller st ofblandinger, der er nævnt i  
stk. 4 i overe nsstemmelse med frem-
gangsmåderne efter § 1, stk. 3, hvis der er  
tale om en s pecifik anvendelse af stoffet 
eller stofblandingen og de nne specifikke 
anvendelse ikke er kendt ved nogen af dis-
se fremgangsmåder. 

Stk. 6. Patent ka n dog meddeles på en 
opfindelse, uanset at den inden for de sidste 
6 måneder før ansøgningens indlevering er 
blevet almindeligt tilgængelig, når dette er 
en følge af 
1) et åbenbart misbrug i forhold til ansø-

geren eller nogen, fra h vem hans ret 
hidrører, eller 

2) at ansøgeren eller nogen, fra hvem hans 
ret hidrører, har forevist opfindelsen på 
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sådan officiel eller officielt anerkendt 
international udstilling, som omhandles 
i den i Paris de n 22. nove mber 1928 
indgåede konvention om internationale 
udstillinger. 

§ 3.3) Den ved patent opnåede eneret 
indebærer, at andre end patenthaveren ikke 
uhjemlet må udnytte opfindelsen ved 
1) at fremstille, udbyde, bringe i omsæt-

ning eller anven de et produkt, der er 
genstand for patent, eller importere el-
ler besidde p roduktet med sådant for-
mål, eller 

2) at anvende en f remgangsmåde, der er 
genstand for patent, eller udbyde den til 
anvendelse her i landet, såfre mt den, 
der udbyder fremgangsmåden, ved, el-
ler omstændighederne gør det åbenbart, 
at fremgangsmåden ikke må anvendes 
uden patenthaverens samtykke, eller 

3) at udbyde, bringe i omsætning eller an-
vende et produkt, som er fremstillet ved 
en fremgangsmåde, der er gensta nd for 
patent, eller importere eller be sidde 
produktet med sådant formål. 
Stk. 2. Eneretten indebærer ligeledes, at 

andre end patenthaveren ikke uhjemlet må 
udnytte opfindelsen ved at levere eller til-
byde nogen, so m ikke er berett iget til at  
udnytte opfindelsen, midler til at udøve 
denne her i la ndet, såfremt disse midler 
vedrører et væse ntligt element i opfindel-
sen og leverandøren eller til budsgiveren 
ved, eller det e fter omstændighederne er 
åbenbart, at de er egnede og best emt til så-
dan anvendelse. Er midlet en i handelen 
almindeligt forekommende vare, gælder 
dette dog kun, såfremt den, der leverer eller 
tilbyder at levere midlet, tilskynder modta-
geren til at begå  handlinger som nævnt i 
stk. 1. Ved anvendelsen af bestemmelserne 
i 1. o g 2. pkt. anses personer, der udfører 
handlinger som nævnt i stk. 3, nr. 1, 3, 4 
eller 5, ik ke for berettigede til at udnytte 
opfindelsen. 

Stk. 3. Eneretten omfatter ikke 
1) handlinger, der udføres i i kkeer-

hvervsmæssigt øjemed, 
2) handlinger angående produkter, som af 

patenthaveren eller med de nnes sam-
tykke er bragt i omsætning her i landet 
eller i et andet land inden for Det Euro-
pæiske Økonomiske Samarbejdsområ-
de (EØS), 

3) handlinger, som udføres i f orsøgsøje-
med i f orbindelse med genstanden for 
den patenterede opfindelse, 

4) handlinger, der er afgrænset til gen-
standen for den patenterede opfindelse, 
som er nødvendige for at k unne opnå 
en markedsføringstilladelse for et læ-
gemiddel til mennesker eller dyr i EU, i 
en EU-medlemsstat eller i andre l ande, 
eller 

5) tilberedning i et apotek af et l ægemid-
del efter læge recept i indivi duelle til-
fælde eller handlinger, der vedrører det 
således fremstillede lægemiddel. 

§ 3 a. Den beskyttelse, der er knyttet til 
et patent på et biologisk materiale, som i 
kraft af opfindelsen har bestemte egenska-
ber, omfatter ethvert biologisk materiale, 
der er fre mstillet ud fra dette biologiske 
materiale ved reproduktion eller formering 
i identisk eller differentieret form , og som 
har de samme egenskaber. 

Stk. 2. Den beskyttelse, der er knyttet til 
et patent på en fremgangsmåde til fremstil-
ling af et biologisk materiale, som i kraft af 
opfindelsen har bes temte egenskaber, om-
fatter det biologiske materiale, d er direkte 
fremstilles ved denne fre mgangsmåde, 
samt ethvert biologisk materiale, der e r 
fremstillet ud fra det direkte fremstillede  
biologiske materiale ved reproduktion eller 
formering i identisk eller differentieret  
form, og som har de samme egenskaber. 

Stk. 3. Den beskyttelse, der er knyttet til 
et patent på et produkt, som indeholder el-
ler består af genetisk inform ation, omfatter 
ethvert materiale, hvori produktet indgår, 
og hvori den genetiske information er i n-
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deholdt og udøver sin funktion, jf. dog § 1 
a. 

Stk. 4. Beskyttelsen efter stk. 1, 2 og 3, 
omfatter ikke biologisk materiale, der e r 
fremstillet ved reproduktion eller forme-
ring af et biologi sk materiale, som er mar-
kedsført på en medlemsstats o mråde af pa-
tenthaveren eller med dennes samtykke, 
hvis denne reproduktion eller formering er 
foretaget som et nødvendigt led i den an -
vendelse, hvortil det biol ogiske materiale 
er markedsført, forudsat at det fremstillede 
materiale ikke e fterfølgende anvendes til  
yderligere reproduktion eller formering. 

§ 3 b.4) Uanset bestemmelserne i § 3 a, 
stk. 1-3, indebærer salg eller an den form 
for markedsføring af formeringsmateriale 
fra planter, som foretages af patenthaveren 
eller med dennes samtykke, til en landbru-
ger til landbrugsm æssige formål, at land-
brugeren har till adelse til selv at  anvende 
sit høstudbytte til reproduktion eller forme-
ring på sin egen bedrift, idet dog omfanget 
af og vilkårene for dette er anført i artikel 
14 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 
om EF-sortsbeskyttelse. 

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 3 a, 
stk. 1-3, indebærer salg eller an den form 
for markedsføring af avl sdyr eller andet  
animalsk reproduktionsmateriale, som fo-
retages af patenthaveren eller med dennes 
samtykke, til en landbruge r, at landbr uge-
ren har tilladel se til at a nvende dyret eller 
andet animalsk reproduktionsmateriale til 
egne landbrugsformål, men ikke til at sæl-
ge det i forbin delse med eller med henblik 
på reproduktion i kommercielt øjemed. Er-
hvervs- og v ækstministeren fastsætter be-
stemmelser for omfanget af og  vilkårene 
for landbrugerens anvendelse af sådanne 
avlsdyr og animalske reproduktionsmateri-
aler til egne landbrugsformål. 

§ 4. Den, so m, da patentansøgn ingen 
blev indleveret, her i landet er hvervsmæs-
sigt udnyttede opfindelsen, må uanset et  
meddelt patent fortsætte udny ttelsen med 

bibeholdelse af dennes almindelige karak-
ter, såfremt udnyttelsen ikke ud gjorde et 
åbenbart misbrug i forhol d til ansøgere n 
eller nogen, fra hvem hans ret hidrører. Så-
dan ret til ud nyttelse tilkommer under til-
svarende forudsætninger også den, som 
havde truffet væsentlige foranstaltninger til 
erhvervsmæssig udnyttelse af opfindel sen 
her i landet. 

Stk.2. Den i stk.1 omhandlede ret kan 
kun overgå til andre sa mmen med den 
virksomhed, hvori den er opstået, eller 
hvori udnyttelsen var tilsigtet. 

§ 5. Uanset at der er med delt patent på 
en opfindelse, må andre end patenthaveren 
udnytte opfindelsen ved brugen af et uden-
landsk køretøj, fartøj eller l uftfartøj under 
det pågældende samfærdselsmiddels mid-
lertidige eller tilfældige tilstedeværelse her. 

Stk. 2. Erhvervs- og v ækstministeren 
kan bestemme, at reservedele og tilbehør til 
luftfartøjer uanset et meddelt p atent må 
indføres og anvendes her til reparation af 
luftfartøjer hjemmehørende i en  fremmed 
stat, der indrømmer tilsvarende rettigheder 
for danske luftfartøjer. 

§ 6. Ansøgning om patent på en opfin-
delse, der tidli gst 12 må neder før ansøg-
ningsdagen er angivet i en ans øgning, som 
angår patent eller brug smodelregistrering 
her i la ndet eller patent, opfindercertifikat  
eller brugsmodelbeskyttelse i et andet land,  
som er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. 
marts 1883 om beskyttelse af industriel 
ejendomsret, skal i forhold til § 2, stk. 1, 2, 
4 og 5, samt § 4 på begæring anses for ind-
leveret samtidig med den ti dligere ansøg-
ning. Den samme ret til priori tet gælder, 
selv om ansøgningen om beskyttelse ikke 
hidrører fra et land, der er tilsluttet konven-
tionen, når en ti lsvarende prioritet fra e n 
dansk patentansøgning eller b rugsmodel-
ansøgning i kraft af bilateral eller multilate-
ral aftale ind rømmes i det la nd, hvor den 
tidligere ansøgning blev indleveret, og det-
te sker på betingelser og me d virkninger, 
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der i det væsentlige stemmer overens med 
konventionen. 

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren 
fastsætter de nærmere vilkår for retten til at 
gøre sådan prioritet gældende. 

Kapitel 2 
Patentansøgninger 

og deres behandling m.v. 

§ 7.5) Patentmyndigheden her i landet er 
Patent- og Vare mærkestyrelsen, der ledes 
af en direktør, og Ankenævnet for Patenter 
og Varemærker (Patentankenævnet). Ved 
patentmyndigheden forstås i denne lov pa-
tentmyndigheden her i landet, medmindre 
andet er angivet. 

Stk. 2. Ankenævnet for Patenter og Va-
remærker nedsættes af erhvervs- og 
vækstministeren til behandling af klager 
over styrelsens afgørelser, jf. §§ 25 og 67, 
samt klager over afgørelser efter designlo-
ven, varemærkeloven m.v. Patentanke-
nævnet består af indtil 18 medlemmer, der 
udnævnes for 5 år ad ga ngen. 2 af med-
lemmerne, heraf formanden, skal opfy lde 
de almindelige betingelser for at kunne be-
skikkes til landsdomm er, mens nævnet i 
øvrigt skal sammensættes således, at med-
lemmerne tilsammen besidder den bedst  
mulige sagkundskab vedrørende patenter, 
design, varemærker samt på områder, der i 
henhold til lovgivningen i øvrigt er henlagt 
under ankenævnets kompetence. De skal 
have afgangseksamen fra Dan marks Tek-
niske Universitet, anden højere l æreanstalt 
eller på anden vi s have erhvervet den for-
nødne sagkundskab. 

Stk. 3. Formanden bestemmer under 
hensyn til den enkelte sags be skaffenhed, 
hvem og hvor mange af nævnets medlem-
mer, der skal deltage i sagens behandling. 

Stk. 4. Erhvervs- og v ækstministeren 
fastsætter nærmere regler for ankenævnets 
virksomhed, herunder regler o m sagsbe-
handlingen og r egler om, at klageren skal  
betale gebyr for at få behandlet en klage. 

§ 8. Ansøgning om patent indleveres til 
patentmyndigheden eller i de i kapitel 3  
nævnte tilfælde til patentm yndigheden i 
fremmed stat eller til en international orga-
nisation. 

Stk. 2. Ansøgningen skal in deholde en 
beskrivelse af opfindelsen omfattende teg-
ninger, når sådanne er nødvendige, samt en 
bestemt angivelse af, hvad der søges be-
skyttet ved patentet (patentkrav). Den om-
stændighed, at opfindelsen angår en ke -
misk forbindelse, medfører ikke, at en be-
stemt anvendelse skal angives i patentkra-
vet. Beskrivelsen skal være så tydelig, at en 
fagmand på grundlag deraf kan udøve  op-
findelsen. En op findelse, som vedrører el-
ler indebærer brugen af biologisk materia-
le, skal i de tilfælde, som er angivet i § 8 a, 
kun anses for tilstrækkelig tydeligt angivet, 
såfremt betingelserne i § 8 a tilli ge er op-
fyldt. 

Stk. 3. Ansøgningen skal endvi dere in-
deholde et sammendrag af beskrivelse og 
patentkrav. Sammendraget skal alene tjene 
som teknisk information og må ikke til-
lægges betydning i andre henseender. 

Stk. 4. I an søgningen skal opfinderens 
navn angives. Søges patent af en anden end 
opfinderen, skal det fremgå af ansøgnin-
gen, at ansøgeren har ret til opfindelsen, og 
at opfinderen er informeret om, at der s ø-
ges patent på opfindelsen. Patentmyndig-
heden kan dog kræve yderligere dokumen-
tation for ansøgerens ret til opfindelsen. 

Stk. 5. Ansøgeren skal betale de t fast-
satte ansøgningsgebyr. For patentansøg-
ning skal også betales det fastsatte årsgebyr 
for hvert gebyrår, som påbegyndes, inden 
ansøgningen endeligt afgøres . Årsgebyret 
omfatter 1 år og regnes første gang fra den 
dag, da ansøgningen blev indleveret, og 
derefter fra den tilsvarende dag i kalender-
året. 

§ 8 a. Skal der ved udøvelsen af opfin-
delsen anvendes biologisk materiale, som 
hverken er al mindeligt tilgængeligt eller 
kan beskrives således i ansøgningens akter, 
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at en fagmand på grundlag af disse kan ud-
øve opfindelsen, skal en  prøve af det bio-
logiske materiale deponeres senest den 
dag, da ansøgningen bliver indleveret. Prø-
ven skal herefter fortløbende være depone-
ret således, at den, som ifølge denne lov er 
berettiget til at få udleveret en prøve, kan få 
udleveret prøven i Danmark. Erhvervs- og 
vækstministeren fastsætter bestemmelser 
om, hvor deponering kan foretages. 

Stk. 2. Ophører en deponeret prøve med 
at være levedy gtig, eller kan en prøve af  
andre grunde ikke udleveres, skal denne 
erstattes med en ny prøve af samme biolo-
giske materiale inden for den frist og i øv-
rigt i overensstemmelse med de regler, der 
fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. 
Den nye deponering anses for foretaget al-
lerede fra den dag, da den tidligere depone-
ring blev foretaget. 

§ 8 b. Patent- og Varemærkestyrelsen 
tildeler ansøgningen en i ndleveringsdag, 
hvis 
1) der foreligger en tilkendegi velse af, at 

det indleverede materiale er en ansøg-
ning, 

2) det indleverede materiale muliggør, at 
ansøgerens identitet kan fastlægges, el-
ler at ansøgeren kan kontaktes, og 

3) det indleverede materiale indeholder en 
beskrivelse. 
Stk. 2. Erhvervs- og v ækstministeren 

fastsætter nærmere regler for a nsøgerens 
mulighed for efterfølgende at få tildelt en 
indleveringsdag, hvor kravene i stk. 1 ikke 
er opfyldt. 

Stk. 3. Hvis kravene i stk. 1 ikke er op-
fyldt, giver Patent- og Varemærkestyrelsen 
ansøgeren en frist på 2 måneder til opfy l-
delse heraf. 

§ 9. Såfremt ansøgeren fremsætter be-
gæring herom og betaler det fa stsatte ge-
byr, skal patentmy ndigheden i overens-
stemmelse med regler, der fas tsættes af er-
hvervs- og vækstministeren, foranledige, at 
ansøgningen nyhedsundersøges hos en in-

ternational nyhedsundersøgende myndig-
hed i henhol d til beste mmelserne i artikel 
15, stk. 5, i den i Washi ngton den 19. juni 
1970 indgåede patentsamarbejdstraktat. 

§ 10. I samme ansøgning må ikke søges 
patent på to ell er flere af hi nanden uaf-
hængige opfindelser. 

§ 11. Søges patent på en opfin delse, 
som fremgår af en af ans øgeren tidligere 
indleveret patentansøgning, der ikke er en-
deligt afgjort, skal den senere ansøgning på 
ansøgerens begæring og på de af erhverv s- 
og vækstministeren fastsatte vilkår anses 
som indleveret på det tidspunkt, da de ak-
ter, hvoraf opfindelsen fremgår, indkom til 
patentmyndigheden. 

§ 12. Patent- og Va remærkestyrelsen 
kan opfordre ansøgeren til at u dpege en i 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejds-
område (EØS) bosat fuldmægtig, som kan 
repræsentere ansøgeren i alt v edrørende 
ansøgningen. Fuldmægtigens navn og  
adresse skal indføres i patentregistret. 

§ 13. En ansøgning om patent må ikke 
ændres således, at patent søges på noget, 
som ikke fremgik af ansøgningen, da den-
ne blev indleveret. 

§ 14. (Ophævet). 

§ 15. Har ansøgeren ikke iagttaget de 
om ansøgningen givne forskrifter, eller 
finder patentmyndigheden, at de r af an dre 
grunde er noget  til hinder for at imøde-
komme ansøgningen, skal ansøgeren un-
derrettes herom og opfordres til inden en 
nærmere angiven frist at u dtale sig elle r 
berigtige ansøgningen. Patentmyndigheden 
kan dog uden at høre ansøgeren foretage de 
ændringer i sammendraget, som den finder 
nødvendigt. 

Stk. 2. Undlader ansøgeren inden fri-
stens udløb at afgive den begærede udtalel-
se eller at træffe foranstaltninger til berigti-
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