
Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og
forskellige andre love

(Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love bestem-
mes:

§ 1

I patentloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning
nr. 658 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, nr. 3, udgår »eller«.

2. I § 3, stk. 3, nr. 4, indsættes efter »lande,«: »eller«.

3. I § 3 b, stk. 2, 2. pkt., ændres »patenter« til: »avlsdyr og
animalske reproduktionsmaterialer«.

4. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »lov om mønstre« til: »design-
loven«, og i 2. pkt. ændres »mønstre« til: »design«.

5. I § 7, stk. 2, 3. pkt., ændres »Højskole« til: »Universitet«.

6. I § 24, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 3« til: »§ 19, stk.
4«.

7. I § 33, stk. 3, indsættes efter »på dansk«: »eller engelsk«.

8. § 68 affattes således:
»§ 68. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler

om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, ud-
skrifter, kurser m.v.«

9. (Sættes ikke i kraft for Grønland).

10. § 91, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. For behandlingen af sager vedrørende suppleren-

de beskyttelsescertifikat betales et gebyr.«

11. Efter § 97 indsættes:

»Kapitel 10
Gebyrer

§ 98. For ansøgning om dansk patent betales et gebyr på
3.000 kr., jf. § 8, stk. 5. Der betales endvidere et tillægsge-
byr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første
ti krav.

Stk. 2. For konvertering af en europæisk patentansøgning
til en dansk patentansøgning betales et gebyr på 3.000 kr., jf.
§ 88, stk. 1, nr. 3. Der betales endvidere et tillægsgebyr på
300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første ti krav.

Stk. 3. For ansøgning om videreførelse af en international
patentansøgning for Danmark betales et gebyr på 3.000 kr.,
jf. § 31, stk. 1, og § 38, stk. 2. Der betales endvidere et til-
lægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de
første ti krav. For senere indlevering af en oversættelse af
eller genpart af den internationale patentansøgning betales et
tillægsgebyr på 1.100 kr., jf. § 31, stk. 2.

Stk. 4. For Patent- og Varemærkestyrelsens behandling i
henhold til §§ 36 og 37 om internationale patentansøgninger
betales 3.800 kr.

Stk. 5. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i
forbindelse med nyhedsundersøgelse hos en international
nyhedsundersøgende myndighed betales 500 kr., jf. § 9.

Stk. 6. For publicering af patentskrift betales et gebyr på
2.850 kr., jf. § 19, stk. 1. Der betales endvidere et tillægsge-
byr på 80 kr. for publicering af hver påbegyndt side, hvor-
med beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger, fo-
tografier og sammendrag overstiger 35 sider. Der betales
maksimalt tillægsgebyr for 400 sider.

Stk. 7. For publicering af europæisk patentskrift i henhold
til § 77, stk. 2, betales et gebyr på 1.050 kr. Der betales end-
videre et tillægsgebyr på 80 kr. for publicering af hver påbe-
gyndt side, hvormed beskrivelsen med tilhørende patent-
krav, tegninger og fotografier overstiger 35 sider. Der beta-
les maksimalt tillægsgebyr for 400 sider.
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§ 99. For patentansøgning, patent og europæisk patent be-
tales et årsgebyr, jf. § 8, stk. 5, § 40 og § 81, stk. 1, med føl-
gende beløb pr. år:
1) 1. gebyrår: 500 kr.
2) 2. gebyrår: 500 kr.
3) 3. gebyrår: 500 kr.
4) 4. gebyrår: 1.100 kr.
5) 5. gebyrår: 1.250 kr.
6) 6. gebyrår: 1.400 kr.
7) 7. gebyrår: 1.600 kr.
8) 8. gebyrår: 1.800 kr.
9) 9. gebyrår: 2.050 kr.
10) 10. gebyrår: 2.300 kr.
11) 11. gebyrår: 2.550 kr.
12) 12. gebyrår: 2.800 kr.
13) 13. gebyrår: 3.050 kr.
14) 14. gebyrår: 3.300 kr.
15) 15. gebyrår: 3.600 kr.
16) 16. gebyrår: 3.900 kr.
17) 17. gebyrår: 4.200 kr.
18) 18. gebyrår: 4.500 kr.
19) 19. gebyrår: 4.800 kr.
20) 20. gebyrår: 5.100 kr.

Stk. 2. Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og ind-
til 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.

§ 100. For fremsættelse af indsigelse mod et meddelt pa-
tent betales 2.500 kr., jf. § 21, stk. 1.

Stk. 2. For begæring om administrativ omprøvning betales
7.000 kr., jf. § 53 b, stk. 6.

Stk. 3. For publicering af ændret patentskrift i henhold til
§ 23, stk. 3, § 53 d, stk. 3, eller § 53 e, stk. 2, betales et ge-
byr på 2.850 kr. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 80
kr. for publicering af hver påbegyndt side, hvormed beskri-
velsen med tilhørende patentkrav, tegninger, fotografier og
sammendrag overstiger 35 sider. Der betales maksimalt til-
lægsgebyr for 400 sider.

Stk. 4. For publicering af ændret patentskrift i henhold til
§ 86, stk. 1, betales et gebyr på 1.050 kr. Der betales endvi-
dere et tillægsgebyr på 80 kr. for hver påbegyndt side, hvor-
med beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger og
fotografier overstiger 35 sider. Der betales maksimalt til-
lægsgebyr for 400 sider.

§ 101. For anmodning om genoptagelse af en patentan-
søgning betales 700 kr., jf. § 15, stk. 3, og § 19, stk. 4.

Stk. 2. For anmodning om genoprettelse af en patentan-
søgning eller et meddelt patent betales 3.000 kr., jf. § 72.

§ 102. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i
sager vedrørende indlevering af international patentansøg-
ning betales 1.500 kr., jf. § 28.

§ 103. For ansøgning om supplerende beskyttelsescertifi-
kat betales 3.000 kr., jf. § 91, stk. 2. For ansøgning om for-
længelse af supplerende beskyttelsescertifikat betales 2.500
kr.

Stk. 2. For supplerende beskyttelsescertifikat betales et
årsgebyr på 5.100 kr. pr. påbegyndt gebyrår, jf. § 91, stk. 2.

Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og indtil 6 måne-
der derefter, forhøjes med 20 pct.

Stk. 3. For anmodning om genoptagelse af en ansøgning
om supplerende beskyttelsescertifikat betales 600 kr., jf. §
91, stk. 2.

Stk. 4. For anmodning om genoprettelse af en ansøgning
om supplerende beskyttelsescertifikat eller udstedte rettighe-
der betales 3.000 kr., jf. § 91, stk. 2.

Stk. 5. For begæring om administrativ omprøvning betales
1.500 kr., jf. § 91, stk. 2.

§ 104. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 98-103 tilbage-
betales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt.

Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved
fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den
følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales.

Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den be-
handling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af ge-
byrer indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 105. Gebyrerne anført i §§ 98-103 er angivet i 2011-ni-
veau.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere belø-
bene anført i §§ 98-103 i overensstemmelse med den gene-
relle pris- og lønudvikling, der anvendes i finansloven. Pa-
tent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende ge-
byrer i en prisliste.«

§ 2

I varemærkeloven, som sat i kraft for Grønland ved
anordning nr. 856 af 16. december 1991 og anordning nr.
655 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 1, 3. pkt., udgår », hvis størrelse fastsættes af
økonomi- og erhvervsministeren«.

2. I § 30, stk. 1, 2. pkt., udgår », hvis størrelse fastsættes af
økonomi- og erhvervsministeren«.

3. § 48, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler

om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, ud-
skrifter, kurser m.v.«

4. I § 48, stk. 4, udgår »samt om gebyrer herfor«.

5. I § 48 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. For deling af ansøgninger og registreringer og for

underretning betales et gebyr. For behandling af sager ved-
rørende EF-varemærke betales et gebyr.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

6. § 60, 3. pkt., ophæves.

7. I § 60 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. For behandling af sager vedrørende international

varemærkeregistrering betales et gebyr.«

8. Efter § 60 indsættes:
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»Kapitel 8 A
Gebyrer

§ 60 a. For ansøgning om registrering af varemærke beta-
les et gebyr på 2.350 kr., jf. § 12, stk. 2. Der betales endvi-
dere et tillægsgebyr på 600 kr. for hver klasse i henhold til
Nicearrangementet af 1957 vedrørende international klassi-
ficering af varer og tjenesteydelser (Niceklassifikationen),
der overstiger de første tre klasser.

Stk. 2. For en EF-varemærkeansøgnings eller -registrer-
ings overgang til national ansøgning, jf. § 48, stk. 5, betales
gebyrer som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. For ansøgning om dansk varemærkeregistrering på
grundlag af en udslettet international varemærkeregistrering,
jf. § 53, stk. 2, nr. 3, betales 1.500 kr.

Stk. 4. Gebyr for designering af Danmark i en internatio-
nal varemærkeregistrering i henhold til artikel 7, stk. 1, i
Protokollen af 27. juni 1989 til Madrid-Arrangementet om
den internationale registrering af varemærker (»Madrid-Pro-
tokollen (1989)«), opgøres som nævnt i stk. 1.

§ 60 b. For fornyelse af en varemærkeregistrering betales
et gebyr på 2.350 kr., jf. § 27, stk. 1. Der betales endvidere
et tillægsgebyr på 600 kr. for hver klasse i henhold til Nice-
klassifikationen, der overstiger de første tre klasser.

Stk. 2. Gebyrer i henhold til stk. 1, der betales efter regi-
streringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhø-
jes med 20 pct.

Stk. 3. Gebyr i henhold til Madridprotokollens artikel 8,
stk. 7, for fornyelse af designering af Danmark i en interna-
tional varemærkeregistrering fastsættes som nævnt i stk. 1.

§ 60 c. For fremsættelse af indsigelse mod en dansk eller
international varemærkeregistrerings gyldighed betales
2.500 kr., jf. § 23, stk. 1, og § 60.

Stk. 2. For begæring om administrativ ophævelse af en
dansk eller international varemærkeregistrering betales
2.500 kr., jf. § 30, stk. 1, og § 60.

Stk. 3. For indsigelse, jf. stk. 1, eller begæring om admini-
strativ ophævelse, jf. stk. 2, der udelukkende er fremsat,
under henvisning til at registreringen er sket i strid med §
14, nr. 1 eller nr. 3, betales ikke gebyr.

§ 60 d. For anmodning om deling af en varemærkeansøg-
ning eller -registrering betales for hver ansøgning eller regi-
strering, der ønskes udskilt, 2.000 kr., jf. § 48, stk. 5.

Stk. 2. For underretning af indehaveren af en dansk vare-
mærkerettighed eller af en international varemærkerettighed
med gyldighed i Danmark betales et gebyr på 1.000 kr. pr.
år, jf. § 48, stk. 5.

§ 60 e. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i
sager vedrørende ansøgning om EF-varemærke betales 200
kr., jf. § 48, stk. 5.

Stk. 2. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i
sager vedrørende ansøgning om international varemærkere-
gistrering betales 500 kr., jf. § 60, stk. 2.

Stk. 3. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i
sager vedrørende efterfølgende designering i internationale
varemærkeregistreringer betales 300 kr., jf. § 60, stk. 2.

§ 60 f. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 60 a-60 e tilba-
gebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt.

Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved
fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den
følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales.

Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den be-
handling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af ge-
byrer indbetalt i forbindelse med behandlingen.

Stk. 4. Gebyrer indbetalt i forbindelse med fremsættelse af
en indsigelse mod eller begæring om ophævelse af en vare-
mærkeregistrering tilbagebetales med halvdelen af det ind-
betalte beløb i de tilfælde, hvor behandlingen af begæringen
om indsigelse eller ophævelse bliver suspenderet og vare-
mærkeregistreringen bliver ophævet.

§ 60 g. Gebyrerne anført i §§ 60 a-60 e er angivet i 2011-
niveau.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere belø-
bene anført i §§ 60 a-60 e i overensstemmelse med den ge-
nerelle pris- og lønudvikling, der anvendes i finansloven.
Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende
gebyrer i en prisliste.«

§ 3

I designloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning
nr. 656 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 3, udgår »samt gebyret for undersøgelsen«.

2. § 30, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
»Den, til hvem ansøgningen eller registreringen overføres,
skal betale ansøgningsgebyr.«

3. I § 49 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. For behandlingen af sager vedrørende EF-design

betales et gebyr.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

4. § 49, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler

om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, ud-
skrifter, kurser m.v.«

5. § 51, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

6. § 59, 3. pkt., ophæves.

7. I § 59 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. For behandlingen af sager vedrørende internatio-

nal designregistrering betales et gebyr.«

8. Efter § 59 indsættes:

»Kapitel 10 A
Gebyrer

§ 59 a. For ansøgning om registrering af design betales et
gebyr på 1.200 kr., jf. § 13, stk. 5. Ved ansøgning, som om-
fatter flere design, jf. § 15, betales endvidere et tillægsgebyr
på 700 kr. for hvert design ud over det første. For offentlig-
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gørelse af design betales et tillægsgebyr på 400 kr. for hver
afbildning ud over den første.

Stk. 2. For undersøgelse i henhold til § 17, stk. 2, betales
et gebyr på 1.500 kr. Ved ansøgning, som i henhold til § 15
omfatter flere design, betales et tillægsgebyr på 900 kr. for
hvert design ud over det første.

Stk. 3. Gebyr for designering af Danmark i en internatio-
nal designregistrering fastsættes i overensstemmelse med ar-
tikel 7, stk. 1, i Genève-aftalen af 2. juli 1999 under Haag-
Arrangementet om international registrering af industrielle
design (Genève-aftalen).

§ 59 b. For fornyelse af designregistrering, jf. § 24, stk. 1,
betales et gebyr på 2.200 kr. for hver periode, jf. § 23. Ved
registrering, som i henhold til § 15 omfatter flere design, be-
tales endvidere et tillægsgebyr på 1.100 kr. for hvert design
ud over det første.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendel-
se på fornyelse af registreringer i medfør af § 25, stk. 1, i
den hidtil gældende mønsterlov.

Stk. 3. Gebyrer i henhold til stk. 1 eller 2, der betales efter
registreringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter,
forhøjes med 20 pct.

Stk. 4. Gebyr for fornyelse af designering af Danmark i en
international designregistrering fastsættes i overensstemmel-
se med Genève-aftalens artikel 17, stk. 2, jf. artikel 7, stk. 1.

§ 59 c. For anmodning om administrativ prøvning, herun-
der af design indeholdt i en registrering, som omfatter flere
design, jf. § 15 og § 25, stk. 4, betales for hvert design 3.000
kr.

Stk. 2. For offentliggørelse af en registrering i ændret
form betales et grundgebyr på 400 kr., jf. § 33, stk. 2. Der
betales endvidere et tillægsgebyr på 400 kr. for hver afbild-
ning ud over den første.

§ 59 d. For anmodning om genoptagelse af en ansøgning
om design betales 400 kr., jf. § 19, stk. 3.

Stk. 2. For anmodning om genoprettelse af en designans-
øgning eller -registrering betales 3.000 kr., jf. § 48.

§ 59 e. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i
sager vedrørende ansøgning om EF-design betales 200 kr.,
jf. § 49, stk. 3.

Stk. 2. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i
sager vedrørende ansøgning om international registrering af
design betales 200 kr., jf. § 59, stk. 2.

§ 59 f. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 59 a-59 e tilba-
gebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt.

Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved
fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den
følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales.

Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den be-
handling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af ge-
byrer indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 59 g. Gebyrerne anført i §§ 59 a-59 e er angivet i 2011-
niveau.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere belø-
bene anført i §§ 59 a-59 e i overensstemmelse med den ge-

nerelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven.
Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende
gebyrer i en prisliste.«

§ 4

I lov om brugsmodeller, som sat i kraft for Grønland ved
anordning nr. 657 af 11. juni 2010, foretages følgende
ændringer:

1. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »brugsmodelregistreringer«
til: »avlsdyr og animalske reproduktionsmaterialer«.

2. I § 57, 1. pkt., udgår »om bøde og hæfte«.

3. § 69 affattes således:
»§ 69. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler

om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, ud-
skrifter, kurser m.v.«

4. Efter § 73 indsættes:

»Kapitel 11 A
Gebyrer

§ 73 a. For ansøgning om registrering af dansk brugsmo-
del betales 2.000 kr., jf. § 14, stk. 1.

Stk. 2. For konvertering af en europæisk patentansøgning
til en dansk ansøgning om brugsmodel betales 2.000 kr., jf.
§ 36, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. For ansøgning om videreførelse af en international
brugsmodelansøgning for Danmark betales et gebyr på
2.000 kr., jf. § 29, stk. 1. For senere indlevering af en over-
sættelse af eller genpart af den internationale brugsmodelan-
søgning betales et tillægsgebyr på 1.100 kr., jf. § 29, stk. 2.

Stk. 4. For anmodning om prøvning af en ansøgning om
brugsmodel i henhold til § 19, stk. 2, betales 4.000 kr.

Stk. 5. For Patent- og Varemærkestyrelsens behandling i
henhold til §§ 33 og 34 om internationale brugsmodelansøg-
ninger betales 2.400 kr.

§ 73 b. For fornyelse af brugsmodelregistrering betales et
gebyr på 2.000 kr. for første periode og et gebyr på 3.000 kr.
for anden periode, jf. § 38.

Stk. 2. Gebyrer i henhold til stk. 1, der betales efter regi-
streringsperiodens udløb og indtil 6 måneder derefter, forhø-
jes med 20 pct.

§ 73 c. For anmodning om prøvning af en registreret
brugsmodel i henhold til § 50, stk. 1, betales 4.000 kr.

Stk. 2. For publicering af ændret brugsmodelskrift betales
1.100 kr., jf. § 52, stk. 2.

§ 73 d. For anmodning om genoptagelse af en brugsmo-
delansøgning betales 400 kr., jf. § 20, stk. 3.

Stk. 2. For anmodning om genoprettelse af en brugsmode-
lansøgning eller -registrering betales 3.000 kr., jf. § 66, stk.
1.
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§ 73 e. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i
sager vedrørende internationale ansøgninger betales 1.500
kr., jf. § 26.

§ 73 f. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 73 a-73 e tilba-
gebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt.

Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved
fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den
følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales.

Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den be-
handling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af ge-
byrer indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 73 g. Gebyrerne anført i §§ 73 a-73 e er angivet i 2011-
niveau.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere belø-
bene anført i §§ 73 a-73 e i overensstemmelse med den ge-
nerelle pris- og lønudvikling, der anvendes i finansloven.
Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende
gebyrer i en prisliste.«

§ 5

I fællesmærkeloven, som sat i kraft for Grønland ved
anordning nr. 856 af 16. december 1991, foretages følgende
ændringer:

1. I § 2 indsættes efter »regler«: », herunder regler om geby-
rer,«.

2. I § 4, stk. 3, ændres »gebyrerne for indlevering og be-
handling af ansøgninger, for ekspeditioner, udskrifter m.v.«
til: »betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, ud-
skrifter, kurser m.v.«

§ 6

(Sættes ikke i kraft for Grønland).

§ 7

(Sættes ikke i kraft for Grønland).

§ 8

I lov om arbejdstageres opfindelser, som sat i kraft for
Grønland ved anordning nr. 334 af 21. september 1960,
foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 2, ændres »hæfte« til: »foranstaltninger efter
kriminalloven for Grønland«.

§ 9

Anordningen træder i kraft den 1. februar 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. januar 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Annette Vilhelmsen
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