Når du har søgt om varemærkebeskyttelse
Hvad sker der med din ansøgning?
Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, om dit varemærke kan registreres, og vi undersøger, om der findes lignende navne eller varemærker. Når du har fået varemærket registreret, skal du huske at forny
registreringen hver tiende år.

Hvornår hører du fra os?
Når vi har modtaget din ansøgning om registrering af dit varemærke,
begynder vi at behandle den, så snart vi har modtaget ansøgningsgebyret
fra dig.
Du vil høre fra os, når vi er færdige med at behandle din ansøgning. Det
er forskelligt fra ansøgning til ansøgning, hvor lang behandlingstiden er - i
gennemsnit tager det seks uger til du hører fra os. Du er velkommen til at
kontakte os for at høre, hvor langt vi er med behandlingen af din ansøgning.
Hvad undersøger vi?
Når vi behandler din varemærkeansøgning, vurderer vi først og fremmest
om dit varemærke kan registreres. Vi undersøger, om det er beskrivende
for de varer og tjenesteydelser, som det skal omfatte. Det må det nemlig
ikke være. For eksempel kan man ikke få eneret til ordet Strawberry for
jordbær, da mærket beskriver, hvad varen er. Derimod kan man godt få
eneret til ordet Strawberry for cykler. Her bekriver mærket ikke noget om
varen.
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Vi checker også i en række databaser, om der findes andre varemærker
eller navne, der er identiske eller kan forveksles med dit. Vores egen database indeholder oplysninger om over 500.000 varemærker som omfatter
Danmark, det vil sige nationale danske mærker, EU mærker og Madrid Protokol mærker. Dem sammenholder vi med det varemærke, du har ansøgt
om. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens database, cvr.dk undersøger vi, om
der er selskabsnavne, som er identiske eller næsten identiske med dit
varemærke. Og så søger vi i databaser over personnavne efter sjældne
efternavne, som mærket ligner. Hvis vi finder varemærker, firma-, selskabseller personefternavne, som er identiske med eller ligner dit, sender vi
dig en søgningsrapport med resultaterne. Vi vejleder dig også om dine
muligheder for at gå videre med din ansøgning.
Hvornår bliver varemærket registreret?
Hvis vi ikke finder hindringer for registrering af dit varemærke i vores
undersøgelser, bliver varemærket registreret. Vi sender dig et registreringsbevis, og samtidig bliver varemærket offentliggjort i Dansk Varemærketidende. Et andet varemærke, der ligner eller er identisk med dit, er ikke
nødvendigvis en hindring for, at du kan få registreret og offentliggjort dit
varemærke. Men indehaverne af disse andre varemærker kan protestere
over din registrering, og det kan føre til, at den ophæves igen.
Hvad skal du gøre når varemærket er registreret?
Din beskyttelse gælder i ti år fra det tidspunkt, hvor vi registrerer dit varemærke. Når de ti år er gået, kan du forlænge registreringen med ti år mere,
og det kan du blive ved med at gøre, hver gang registreringen er ved at
udløbe. En varemærkeregistrering kan på den måde gælde for evigt, hvis
bare du husker at forny den. Du vil modtage en opkrævning, når det er tid
til at forny din registrering. Men det er dit eget ansvar, at gebyrerne for
fornyelse bliver betalt til tiden. Sker det ikke, gælder din registrering ikke
længere.
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Mere information
Har du spørgsmål til din ansøgning eller vores sagsbehandling, er du altid
velkommen til at ringe til vores kundecenter på telefon 43 50 83 01.
Du kan også overveje, om det, du beskytter med din varemærkeregistrering, også skal beskyttes på andre måder. Hvis dit produkt har en særlig
teknisk indretning, kan du måske få patent på det, og hvis det har et unikt
design, kan du søge om at designbeskytte det. Du kan læse mere om de
forskellige former for registreringer på vores hjemmeside dkpto.dk

Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
Tlf : 43 50 80 00
DK - 2630 Taastrup
Fax : 43 50 80 01
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