
 

 
 
 
 
 
 

Styrelsens praksis for så vidt angår muligheden for at undtage fra 
kravet om indsendelse af fuldmagt. 
 
1. indledning 
Der har vist sig et behov for at klargøre og justere styrelsens regler og 
praksis vedrørende kravet om indsendelse af en fuldmagt, i de tilfælde, 
hvor ansøger eller indehaver af en rettighed repræsenteret af en IP-
rådgiver.  
 
For at sikre en administrativ let og gennemskuelig løsning, der samtidig 
sikrer hensynet til ligebehandling, foreslår styrelsen i tilknytning til hø-
ringen om ændring af patentbekendtgørelsen og varemærkebekendtgørel-
sen at harmonisere de fire rettighedsområder mest muligt.  
 
2. Forslag til ny bestemmelse på bekendtgørelsesniveau 
Det foreslås på den baggrund, at der indføjes en egentlig fuldmagtsbe-
stemmelse på bekendtgørelsesniveau, hvoraf fremgår, at: 

”Hvis ansøger, indehaver eller en part i en sag ved Patent- og Varemær-
kestyrelsen repræsenteres af en fuldmægtig, skal fuldmagt indleveres. Pa-
tent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt.”. 
 
3. Forslag til styrelsens praksis 
Styrelsens praksis for at undtage fra kravet om fuldmagt vil fremgå af 
håndbøgerne til de enkelte rettighedsområder og foreslås at se ud som 
følger:  
 
En fuldmagt er en skriftlig tilkendegivelse fra ansøger / indehaver om, at 
en person eller et firma kan repræsentere den pågældende helt eller del-
vist vedrørende ansøgningen eller den registrerede rettighed. 
 
Hvis der er indleveret en generalfuldmagt fra en ansøger / indehaver note-
res denne fuldmagt på samtlige i gangværende sager fra den pågældende. 
Det betyder samtidigt, at der ikke sker notering af fuldmagt på henlagte 
sager og ophørte rettigheder. Ved indlevering af nye sager kan henvises 
til den tidligere indleverede generalfuldmagt. 
 
Hvis ansøger ved indsendelse af ansøgningen selv har angivet en fuld-
mægtig på sagen og har underskrevet denne, svarer det til, at der med an-
søgningen er medsendt en fuldmagt.  
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Styrelsen kræver ikke en fuldmagt fra advokater.  
 
Styrelsen vil fremover ikke kræve fuldmagt af IP-rådgivere (patent- og 
varemærkeagenter og andre rådgivere) der; 
 
1) er ansat i et firma, der i de seneste tre år har fungeret som repræsentant 
for ansøgere / rettighedshavere i forbindelse med ansøgninger om og ved-
ligeholdelse af patenter, varemærker, design og/eller brugsmodeller.  
 
2) erklærer, at den pågældende personligt fremgår af henholdsvis EPO’s 
og OHIM’s lister over professionelle repræsentanter1.  
 
3) erklærer, at den pågældende personligt2

 har beskæftiget sig med IP-
rettigheder og har fungeret som repræsentant for ansøgere / rettighedsha-
vere i forbindelse med ansøgninger om og vedligeholdelse af patenter, 
varemærker, design og/eller brugsmodeller i en sammenhængende perio-
de på tre år forud for ansøgningens indlevering. 
 
4) henviser til en tidligere indleveret generalfuldmagt. 
 
Hvis ansøger/indehaver eller dennes fuldmægtig ikke har tilkendegivet 
opfyldelsen af en af de ovenstående 4 betingelser overfor styrelsen, vil 
styrelsen kræve fuldmagt fra den pågældende. Denne fuldmagt kan frem-
sendes elektronisk i form af et indskannet dokument. Det skal endvidere 
understreges, at det er muligt at fremsende en generalfuldmagt. 
 
4 Sondring mellem offentligt tilgængelige sager og ikke-offentligt til-
gængelige sager. 
 
Hvis en fuldmægtig indtræder i en sag efter indleveringen af ansøgnin-
gen, enten fordi ansøger/indehaver ønsker en fuldmægtig, eller fordi an-
søger/indehaver ønsker en ny fuldmægtig, vil styrelsen:  
 
1) i en offentligt tilgængelig sag undtage fra kravet om indsendelse af 
fuldmagt, hvis den pågældende fuldmægtig ved sin indtræden i sagen til 
Patent- og Varemærkestyrelsen erklærer at opfylde en af de i afsnit 3 
nævnte 4 betingelser. 
 

                                                 
1 EPO og OHIM har begge en søgefunktion på deres hjemmesider, der foretager søgnin-

ger i databaser over professionelle repræsentanter: http://www.epo.org/patents/Grant-

procedure/representatives.html  og 

http://oami.europa.eu/FRP/RequestManager/en_SearchBasic_0 

 
2 Erklæringen er dermed knyttet til personen og ikke til dennes ansættelsesforhold i øv-

rigt. 
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2) en ikke-offentligt tilgængelig sag undtage fra kravet om indsendelse af 
fuldmagt, hvis den pågældende fuldmægtig ved sin indtræden i sagen; 
- oplyser ansøgningsnummeret og navnet på ansøgeren og 
- erklærer at opfylde en af de i afsnit 3 nævnte fire betingelser. 
 
Den ovenfor beskrevne ændring af regler og praksis foreslås at træde 
i kraft i forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye patentbekendt-
gørelse den 1. maj 2008.  
 
Det bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen på sin hjemmeside3 har 
en liste over IP-rådgivere baseret på deltagernes egne indmeldinger.  
Denne liste har ingen betydning i forhold til hvem der er undtaget fra 
kravet om fuldmagt jf. afsnit 3. 
 

---o0o--- 

                                                 
3 http://startguiden.dkpto.dk/diverse/raadgiverliste.aspx 
 


