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Har du gjort en opfindelse, men er du i tvivl, om det kan betale sig at søge patentbeskyttelse? 
Offentliggørelse kan som supplement til patentering være et værktøj til at fastholde sin 
markedsposition. 
 
Der kan kun udstedes patent på noget, som ikke allerede er kendt. Offentliggørelse af en 
opfindelse forhindrer derfor, at den efterfølgende kan patentbeskyttes. Dog skal man huske, 
at det både er dine konkurrenters og din egen mulighed for at patentere det offentliggjorte, 
der ødelægges. Derfor bliver det frit for din konkurrent at kopiere din opfindelse, hvis du 
offentliggøre den, men han kan ikke umiddelbart forhindre dig i at udøve den.  
 
En patentansøgning offentliggøres som udgangspunkt 18 måneder efter indlevering eller på 
ansøgers anmodning. Når du udarbejder en patentansøgning, er det vigtigt at sørge for at få 
beskrevet opfindelsen og alle eventuelle aspekter, også de som på nuværende tidspunkt kan 
synes ubetydelige. Disse aspekter kan senere hen vise sig værdifulde, og ved offentliggørelsen 
af patentansøgningen kan beskrivelsen af disse aspekter med virkning tilbage fra indleverings- 
datoen forhindre dine konkurrenter i at patentere dem.  
 
Har du gjort en yderligere udvikling af din opfindelse, efter at du har indleveret en 
patentansøgning, men vurderer du, at det ikke kan betale sig at søge videreudviklingen 
patenteret, kan bevidst offentliggørelse være en måde at forhindre dine konkurrenter i at 
patentere noget tilsvarende. Det kan for eksempel gøres ved at få udarbejdet en grundig 
beskrivelse og indlevere beskrivelsen til Patent- og Varemærkestyrelsen sammen med en 
anmodning om øjeblikkelig offentliggørelse. Vi foreslår, at du får bistand til udarbejdelsen af 
beskrivelsen hos en kyndig rådgiver på området.  
 
Det er ikke nødvendigt at betale indleveringsgebyr for at få offentliggjort ansøgningen, som 
også får tildelt en indleveringsdato. Den væsentligste omkostning er således til udarbejdelsen 
af beskrivelsen af din opfindelse. Samtidig får den indleverede beskrivelse tildelt en 
offentliggørelsesdato, klassificeres i patentklassesystemet og optages i patentmyndighedernes 
søg-bare registre, hvor den er tilgængelig for enhver. Det er vigtigt nøje at overveje, om 
offentliggørelse er den rigtige beslutning for dig.  
 
Som nævnt blokeres også vejen for, at du selv senere kan patentere det offentliggjorte. 
Strategien kan derfor for eksempel komme på tale i tilfælde, hvor du af forskellige grunde ikke 
har mulighed for at påbegynde et patenteringsforløb, men hvor du kan have gavn af at 
forhindre dine konkurrenter i at beskytte noget magen til. 
 
Der kan være andre hensyn at tage, før beslutningen om offentliggørelse tages, så derfor vil 
det være klogt at søge vejledning hos en rådgiver på området inden. 


