
  
  

 

INTERNATIONALT PATENT

Hvis du ønsker at beskytte din tekniske 
opfindelse i Danmark, men også gerne vil sikre 
dig muligheden for at opnå beskyttelse i andre 
lande, anbefaler vi, at du starter med at 
indlevere en dansk patentansøgning. 

 
Når du ansøger om patent i Danmark, åbner du 
nemlig mulighederne for også at ansøge om et 
internationalt patent. 

 
En af de væsentligste fordele ved, at starte med 
et dansk patent, er økonomien. Basisgebyret for 
en dansk patentansøgning er kun DKK 3.000. Til 
sammenligning er gebyret for en europæisk EP-
ansøgning DKK 11.000.  

 
Ved indleveringen af en dansk patentansøgning 
etableres en prioritetsdato. De næste 12 
måneder fra denne dato kaldes prioritetsåret, 
og inden for dette tidsrum kan 
patentansøgningen videreføres til andre lande.  
 

Videreførelse til internationalt patent  

Mange vælger at videreføre den danske 
patentansøgning internationalt via PCT-systemet, 
men man kan også vælge kun at ansøge i 
europæiske lande (EP-patent) eller at indlevere 
nationale ansøgninger i en række udvalgte lande. 
 
Uanset om ansøgningen videreføres til andre 
lande, så fortsætter behandlingen af ansøgningen 
hos de danske myndigheder (Patent- og 
Varemærkestyrelsen). Det er derfor muligt at få 
udstedt et dansk patent, selvom en international 
ansøgning endnu ikke er færdigbehandlet. 
 
Europæisk patent (EP-patent)  

I dag kan opfindelser beskyttes i Europa enten ved 

nationale patenter i de enkelte lande eller ved 
europæiske patenter udstedt centralt af Den 
Europæiske Patentmyndighed (EPO). 
 
Hvis man vælger at ansøge om et europæisk 
patent, vil ansøgningen blive behandlet af EPO, 
som har hovedkontor i München. EPO tilbyder en 
forenklet procedure for meddelelse af patenter i 
hele Europa. 
 
På grundlag af en enkelt patentansøgning oversat 
til et af de tre officielle EPM-sprog (engelsk, fransk 
og tysk), kan opfindere og virksomheder få et 
europæisk patent med dækning i op til 38 lande 
(27 EU-medlemsstater + 11 andre europæiske 
lande). 
 
For at et europæisk patent kan træde i kraft i 
medlemslandene, skal patenthaveren dog vælge 
de lande, hvor denne ønsker at have beskyttelse 
og validere det europæiske patent i disse stater. 
De enkelte lande har forskellige krav til validering, 
herunder krav til oversættelse af patentet og 
betaling af valideringsgebyr. 
 

Internationalt patent  

Man skal ansøge om patent i hvert af de lande, 
hvor man ønsker en eneret til at udnytte 
opfindelsen. Det gør man som udgangspunkt ved 
at indlevere en patentansøgning på det nationale 
sprog i hvert enkelt land, hvor man ønsker 
beskyttelse.   
 
Der findes dog heldigvis regionale og 
internationale patentordninger, som gør det 
både lettere og billigere at opnå 
patentbeskyttelse i flere lande på én gang. De to 
væsentligste er Patent Cooperation Treaty (PCT), 
der administreres af World Intellectual Property 

https://otello.dk/


  
  

 

Organization, og European Patent Convention 
(EPC), der administreres af European Patent 
Office. Med disse ordninger er der flere 
valgmuligheder, når det drejer sig om at ansøge 
internationalt patent. Det er sågar også muligt 
at kombinere de forskellige ordninger. 
 
De fleste vælger at starte med at indlevere en 
dansk ansøgning, som herefter danner 
grundlag for en international eller europæisk 
ansøgning. Godkendes den danske ansøgning, 
er der gode chancer for, at en tilsvarende 
ansøgning også vil blive godkendt i de andre 
lande. 
 
Det er vigtigt, at de internationale ansøgninger 
indleveres inden 12 måneder fra 
indleveringen af den danske patentansøgning. 
Herved opnås nemlig ret til at kræve prioritet 
fra datoen for den danske ansøgning. 
 

PCT-systemet 

PCT-systemet er et internationalt system til 
indlevering og behandling af patentansøgninger. 
PCT udsteder ikke selv patenter, men giver 
mulighed for, at din patentansøgning nemt kan 
indleveres i mange lande på et senere tidspunkt. 
 
PCT-systemet omfatter 151 lande, og PCT-
ansøgningen dækker automatisk alle de lande, 
som var medlem på indleveringstidspunktet. 
 
Senest 30 måneder efter indlevering af 
prioritetsansøgningen, skal PCT-ansøgningen 
videreføres i de lande, hvor man ønsker at få 
patentbeskyttelse. De patentansøgninger, der 
indleveres under PCT-systemet, får herefter stadig 
virkning fra den dato, hvor den første ansøgning 
blev indleveret, og ikke fra den dato, hvor de 
senere ansøgninger bliver indleveret.  
 
Som det måske fremgår af ovenstående, kan 
international patentbeskyttelse være lidt af en 
jungle at finde rundt i. Kontakt derfor vores 
specialister og få en gratis vurdering af, hvordan 

dit patent beskyttes bedst muligt internationalt: 
 
 

 
mail@rettigheder.dk  

70 22 88 68  
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