Når du har søgt patent på din opfindelse
Hvad sker der med din ansøgning?
Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, om din opﬁndelse er ny og om
den ligner noget, der allerede er beskrevet eller ﬁndes i forvejen. Ofte
skal en ansøgning igennem ﬂere behandlinger, før den eventuelt kan
godkendes. Når du har indleveret din ansøgning, skal du betale et gebyr
hvert år for at opretholde ansøgningen/patentet.

Hvornår hører du fra os?
Vi begynder at behandle din patentansøgning, så snart vi har modtaget
ansøgningsgebyret fra dig. Du vil høre fra os første gang, når vi er færdige
med formalbehandlingen. Her undersøger vi, om din ansøgning indeholder
alle nødvendige oplysninger. Det tager normalt omkring en måned.

Hvad undersøger vi?
Når formalbehandlingen er færdig, går vi i gang med realbehandlingen. Her
undersøger vi, om din opﬁndelse kan patenteres. Vi kalder det også den
tekniske sagsbehandling. Vi foretager en nyhedsundersøgelse for at ﬁnde
ud af, om din opﬁndelse er ny og adskiller sig væsentligt fra den teknik,
der allerede ﬁndes på området.
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Når vi er færdige med den tekniske sagsbehandling, skriver vi til dig igen.

Du kan få ﬂere forskellige svar fra os:
Hvis vi kan godkende din ansøgning som den er, får du et brev
fra os om, at vi kan meddele patent på opﬁndelsen, og vi offentliggør dit patent i Patenttidende. Du modtager samtidigt et
registreringsbevis og et patentskrift. Det er din dokumentation
for den rettighed, patentet giver dig. Du skal betale et gebyr for
trykning af patentbrevet.
Oftest kan vi dog ikke godkende din ansøgning, som den er. Så
får du et svarbrev med vores begrundelse for ikke at godkende
den. I brevet får du en vejledning i, hvad du skal lave om i ansøgningen, så den kan blive behandlet igen. Det er ikke usædvanligt
at en ansøgning på den måde kommer gennem ﬂere tekniske
behandlinger. Hvis vi kan godkende ansøgningen, meddeler vi
patentet på samme måde, som hvis det havde været efter den
første behandling.

Hvornår får du patentet?
Hvis din ansøgning kun kræver én behandling, kan du få dit patent inden
for et år. Men ofte vil det tage længere tid. Under alle omstændigheder
bliver din ansøgning offentliggjort 18 måneder efter, at du har søgt, også
selv om den ikke er afgjort endnu.
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Hvad skal du gøre, når du har fået patentet?
Dit patent gælder i op til 20 år fra den dato, du indleverede din ansøgning.
Du skal betale et årligt gebyr for at opretholde patentet. Vi sender dig
normalt en opkrævning, når det er tid til at betale årsgebyr for patentet.
Men det er dit eget ansvar, at de årlige gebyrer bliver betalt til tiden. Sker
det ikke, gælder din rettighed ikke længere.
Det er muligt, at andre gør indsigelse mod gyldigheden af dit patent, når
det er blevet meddelt. Det kan ske op til ni måneder efter offentliggørelsen. Hvis nogen gør indsigelse mod dit patent, får du selvfølgelig mulighed for at udtale dig, inden vi afgør indsigelsen.
Du har også mulighed for at videreføre din ansøgning til udlandet. Det
skal du gøre senest 12 måneder efter, at du første gang søgte om patent
hos os. Gør du ikke det, kan du miste muligheden for at få beskyttet din
opﬁndelse i udlandet.

Mere information

Du er altid velkommen til at ringe til vores kundecenter på 43 50 83 01,
hvis du har spørgsmål til din ansøgning eller til vores sagsbehandling.
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Du kan også overveje, om andre dele af din ide også skal beskyttes på andre måder. Hvis dit produkt har et unikt design, kan du søge om designbeskyttelse, og hvis det har et særligt navn eller logo, kan du beskytte det
som varemærke. Du kan læse mere om de forskellige former for registreringer på vores hjemmeside, www.dkpto.dk.
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