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Strømlinede regler
hjælper iværksættere
Patenter: Står det til Dansk Iværksætterforening skal
Danmark tilslutte sig aftalen om den europæiske
patentdomstol. Fælles regler gør det nemmere at være
iværksætter, siger formand Christian Walther.
EVA ANDERSEN
eva.andersen@jp.dk

S

tod det til formand
Christian
Walther
Øyrabø fra Dansk
Iværksætterforening,
fik verden ét fælles patentsystem, men i mangel af bedre går han ind for, at i det
mindste Europa får et strømlinet patentsystem. Én indgang for iværksættere, som
ønsker deres produkt eller
opfindelse patenteret på alle
de europæiske markeder på
én gang og til en pris, som er
til at overskue.
Som formand for iværksætterforeningen har han set flere eksempler på iværksættere,
som har brændt fingrene, fordi en patentproces er løbet
løbsk og udgifterne ditto.
Nogle har været tæt på øko-

nomisk ruin, efter at et patent
på få år har kostet dem flere
hundrede tusinde kroner. Et
fælles europæisk patent vil
gøre det mere enkelt og overskueligt at udtage sit patent
og forsvare det, siger han.
Bl.a. fordi det bliver muligt at
føre en retssag i sit hjemland
frem for at skulle føre sagen i
Frankrig eller Polen, eller
hvor ens patent eventuelt bliver krænket, siger han.

Nemmere at føre sag
»Som det er med de nuværende regler, skal du føre sag i
Frankrig, hvis nogen i Frankrig overtræder dit patent. Det
er i praksis næsten umuligt
for en lille dansk virksomhed. Med en fælles europæisk patentdomstol kan man
føre sagen lokalt i Danmark
eller i et af vores nabolande,

hvilket gør det både nemmere og billigere for en lille virksomhed at beskytte sit patent. For mig er der ingen
tvivl om, at et dansk ja til den
europæiske patentdomstol
kommer danske iværksættere til gode,« siger Christian
Walther Øyrabø.
Også hos den private erhvervsorganisation Ivækst,
som rådgiver iværksættere og
mindre og mellemstore virksomheder, ser man den europæiske patentdomstol som
den naturlige vej frem, selv
om sekretariatschef Peter
Kofler mener, at patenter for
de fleste virksomheder fylder
mindre end tidligere. F.eks.
spiller patenter en beskeden
rolle for it-virksomheder, fordi udviklingen i branchen
går så stærkt, at det i praksis
er umuligt at patentere ret

meget. Inden man når at søge om et patent, er konkurrenterne løbet fra en. Derfor
handler konkurrenceevne i
dag langt mindre om at ”eje”
rettighederne til en idé eller
et produkt, men om hele
tiden at udvikle sig og være
firstmover, siger Peter Kofler.

Patenter fylder mindre
»Jeg oplever, at patenter er
blevet en strategisk mindre
vigtig del af virksomhedsudviklingen i mange brancher. Når du ser virksomheder, som brager derudad, er
de ikke båret af patenter, men
af innovation og firstmovermentalitet. Vi taler om den
type iværksættere, som vi
gerne vil have flere af, dem,
der vokser ekstremt hurtigt.
For dem fylder patenter ikke
nær så meget i vækststrategien som tidligere. For dem
handler det mere om at være
konstant innovativ,« siger
Peter Kofler.
Mange virksomheder oplever at komme på markedet
med et produkt, og få uger senere har en kinesisk virksomhed stort set kopieret kon-

ceptet og forsøger at tilbyde
det samme. Sådan er virkeligheden i dag, mener han.
»Det er copy-paste hele
vejen rundt, og hvad skulle
man gøre ved det – tage til
Kina og føre en patentsag?
Nej, så må man hellere tage
det næste skridt frem i bussen. Det er sådan, man slås i
dag, og egentlig er det både
produktivt og gunstigt, at vi
har fået en mere åben innovation.«

Det, der i bund
og grund er så
besværligt i dag,
er, at man godt
kan sætte gang
i patentprocessen, men
pludselig løber
den fra en.
Christian Walther
Øyrabø, fmd. Dansk
Iværksætterforening

Det kræver juridiske muskler og rigtig mange penge at
forsvare et patent, og man
skal hedde Apple, Samsung
eller Google for at have råd til
de advokater, der kan finde
ud af at køre en patentsag, tilføjer Peter Kofler, som trods
sine pointer er tilhænger af
en fælles europæisk patentdomstol. Simpelthen fordi
det er nødvendigt at tænke
Europa som ét marked, hvis
vi skal konkurrere med Kina
og USA, siger han, og fordi
det er den eneste logiske løsning at strømline systemet
og gøre det mindre bureaukratisk, siger han.

Konsekvenser
»Selvfølgelig bliver det nemmere og billigere at søge
patent med et nyt, fælles
system i EU. Tænk, hvis man
skulle have et pas for hvert
land, man skulle rejse til –
hov, det her pas virker kun i
Tyskland, og jeg skal til Sverige, så skal jeg have et nyt pas.
Det er lidt den samme situation med de nuværende
patentregler, så selvfølgelig
giver det mening, at man kun
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Hvad sker der, hvis
det bliver et nej?
Et dansk nej betyder, at den
fælles patentdomstol og
enhedspatentet ikke kommer
til at gælde i Danmark, men i
de øvrige EU-lande, som indgår aftalen.
Personer og virksomheder i
Danmark må gerne bruge
enhedspatentet og søge ét
sted om at få godkendt et
patent i de EU-lande, som er
med i aftalen. Enhedspatentet gælder bare ikke i
Danmark, så her skal man
også søge om et dansk
patent, som man gør i dag.
Det er muligt at få afgjort
sager om enhedspatentet
ved patentdomstolen, selv
om det bliver et dansk nej.

Hvad sker der, hvis
det bliver et ja?
Det bliver billigere og
nemmere at tage patent og
beskytte det i de lande, der
sammen med Danmark er
med i aftalen.
Med én ansøgning kan man
få godkendt et patent i de
lande i EU, der er med i
aftalen om en patentdomstol.
Med en fælles patentdomstol skal uenigheder om
patenter kun behandles ét
sted, selv om de vedrører
flere lande.
Kilde: EU Oplysningen
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Advokaterne og
de store vil juble
N Preben Hjørnet er serieiværksætter og modstander af
patentreformen, som kun vil
gavne de store virksomheder
og advokaterne, mener han.
EVA ANDERSEN
eva.andersen@jp.dk

Flere gange i sit iværksætterliv er Preben Hjørnet blevet
»tørret« af en større konkurrent – snydt, bedraget, udnyttet, kald det, hvad man
vil. En fælles EU-patentdomstol vil ikke gøre livet lettere
for hans slags, mener serieiværksætteren fra Nordjylland, som i 25 år har arbejdet
med robotteknologi og har
udtaget flere patenter.
Den nye EU-patentreform
kalder han en rigtig dårlig
idé, set ud fra de små iværksætteres interesser. Med enhedspatentet bliver det ikke
nemmere at kæmpe imod
plagiater og snyd, når modparten f.eks. er en stor pengestærk virksomhed med råd til
at hyre de dyre advokater.
Derimod risikerer flere små
iværksættere at få en patentsag på nakken, og de små bliver taberne, mens de store får
mulighed for både nemmere
og billigere at føre sager til
højre og venstre, mener han.

Patenter er ikke for de små
Samtidig vil der være færre
advokater, som er specialister

Der er ganske få tilfælde, hvor nogen har glæde og gavn af patenter,
mener iværksætter Preben Hjørnet. Foto: Thomas Emil Sørensen

i at føre sager ved den fælles
EU-patentdomstol, og det
går igen ud over de små, som
ikke har råd til at betale advokatregningen og må opgive
at håndhæve deres patentrettigheder, vurderer han.
»Jeg har oplevet på egen
krop, hvor stor en risiko det
er at udtage et patent. Der eksisterer en grundforestilling
om, at et patent er en god
produktbeskyttelse, men det
er der ingen evidens for. Det
er i ganske få tilfælde, at nogen har glæde og gavn af patenter – ud over advokaterne
og de helt store virksomheder. For langt de fleste er patentsystemet dyrt og langtrukkent, og når nogen over-

træder ens patent, kræver
det, at man har råd til at
håndhæve sine rettigheder.
Det bliver ikke nemmere
med den nye patentreform,
tværtimod.«
Der findes bedre måder at
beskytte sin forretning på og
undgå unfair konkurrence,
mener Preben Hjørnet. F.eks.
kan det være en idé at gå sammen med en større virksomhed, mens man gør sit produkt klar til markedet.
»Den mest geniale måde at
beskytte sig på er at lave en
aftale med en stor spiller i sit
aftagermarked. På den måde
har man tid til at modne sit
produkt i fred og ro, uden at
andre løber med idéen.«

Patentsag har varet tre år
og kostet 300.000 kr.
skal søge om et patent én
gang, og at det derefter gælder i hele Europa,« siger Peter Kofler.
Allerede i 1990 kom Danmark med i det nuværende
europæiske patentsystem.
Når et europæisk patent i
dag udstedes, kan det sættes
i kraft i hvert enkelt land,
hvor der ønskes beskyttelse.
Men hvor man i dag betaler
et gebyr til de nationale
myndigheder og skal indlevere oversættelser af ansøgningen i flere lande, foruden
at betale årsgebyrer til hver
af de nationale myndigheder for at holde patenterne i
kraft, vil man med det nye
enhedspatent en gang for alle kunne aktivere patentet i
de 25 EU-lande. Man betaler
således kun ét årsgebyr, som
dækker alle landene.
»Det, der i bund og grund
er så besværligt i dag, er, at
man godt kan sætte gang i
patentprocessen, men pludselig løber den fra en. Udgifterne i det nuværende system løber nemmere løbsk,
hvorimod man med det nye
system kender udgifterne fra

dag et,« siger Christian Walther Øyrabø.

En stormflod af sager
Blandt skeptikerne finder
man patentrådgiver George
Brock-Nannestad, som driver Patent Tactics i Gentofte.
Enhedspantentet og den
fælles patentdomstol er en
gevinst for dem, der selv vil
indlevere en patentansøgning, siger han. Til gengæld
forudser han en bølge af sager, som kan vælte danske
småvirksomheder, når de
bliver truet med sagsanlæg
fra udenlandske virksomheder, nogenlunde ligesom de
såkaldte patenttrolde, som
man kender fra USA.
»I Danmark, Østrig, Belgien og andre små lande, hvor
der ikke har været så mange
validerede patenter, vil sagerne komme som en stormflod, og de vil køre under et
retssystem, som vi ikke kender til. Jeg er ikke modstander af systemet som sådan,
men af at den del af historien ikke bliver fortalt, så
mange er uforberedt på situationen.«

Tænk, hvis man
skulle have et
pas for hvert
land, man skulle
rejse til. (...)
Det er lidt
den samme
situation med
de nuværende
patentregler.
Peter Kofler,
sekretariatschef
i erhvervsorganisationen
Ivækst

der er stiftet til formålet,
Naq1 Aps, så autoværnet kan
komme i produktion. Problemet er bare, at før man kan
rejse de 4-6 mio. kr., som det
koster at crashteste, skal opfindelsen patenteres på det
europæiske marked, og det
tager tid.

Penge, vi ikke har

Det tager for lang tid at få et patent, som reglerne er i dag, mener
adm. direktør Leon Samsø Pedersen. Foto: Cecile Smetana

N Ifølge adm. direktør Leon
Samsø Pedersen er en fælles
patentreform den eneste fornuftige løsning, for det nuværende system er den rene benspænder.
EVA ANDERSEN
eva.andersen@jp.dk

Iværksætteren Thomas Willum Jensen har opfundet et
diskret autoværn, som redu-

cerer støj lige så effektivt som
de grimme støjværn, som vi
kender fra motorvejene og de
store indfaldsveje.
Det er mere end tre år
siden, at han konstruerede
de første computermodeller,
som er testet i alle ender og
kanter. Investorerne er begejstrede, men vil se opfindelsen patenteret og gå glat
igennem fysiske crashtest,
før de skyder penge i firmaet,

Produktet er allerede patenteret i Danmark og USA, men
i Europa trækker processen
ud, og den har foreløbig kostet cirka 300.000 kr. Det er
mange penge, når man ikke
har dem, men må låne i
banken, siger adm. direktør
Leon Samsø Pedersen, som
samarbejder med Thomas
Willum Jensen, samt en forretningsudvikler og en advokat.
I hans øjne er en fælles patentreform den eneste fornuftige løsning, for det nuværende system er den rene
benspænder.
»Vi har først en indtjening,
når produktet er patenteret,
testet, sat i produktion og
solgt, hvilket forventes at
tage fire-fem år fra opstart.«

