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Klasseregister

Klasseregister
Liste over almindeligt tilgængelige brugsmodelansøgninger og brugsmodelregistreringer ordnet efter klasser
Forsiderne til ansøgningerne og brugsmodelskrifterne
indeholdende bibliografiske oplysninger, sammendrag og
tegning m.m. kan ses i de efterfølgende bilag, hvor de
står i publiceringsnummerorden.
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B 65 D
B 65 D
B 65 D
A 24 F
C 02 F
B 01 D
C 02 F
C 02 F
C 02 F
E 04 B
E 04 B
E 04 B
E 04 D
E 04 B
E 04 D
E 06 B
E 06 B
E 06 B
E 06 B
E 06 B
E 06 B
E 04 D
F 16 L

5/02
9/24
13/02
25/00
1/01
13/00
59/02
15/00
19/10
7/08
5/00
1/06
1/03
5/00
1/39
33/067
61/14
61/18
1/00
27/12
9/14
9/26
5/44
21/08
23/06
43/26
75/36
81/20
81/38
85/00
1/00
1/00
1/00
1/52
1/74
9/00
7/20
2/04
2/26
1/36
3/26
3/36
1/12
1/52
3/04
3/24
3/54
3/96
5/06
1/06

5/02
13/02
13/02
13/02
1/01
15/00
59/02
15/00
19/10
13/02
1/39
1/06
75/36
19/10
1/39
33/067
1/00
33/067
1/00
27/12
9/14
9/14
5/44
81/38
23/06
43/26
75/36
5/44
81/38
5/44
19/10
1/00
33/067
9/00
9/00
9/00
7/20
7/20
7/20
1/36
7/20
1/36
1/12
1/12
3/04
3/04
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Forblad1

‘

BRUGSMODELANSØGNINGER
I
PUBLICERINGSNUMMERORDEN

(19)

DANMARK

(10)

(12)

DK 1998 00476 W

BRUGSMODELANSØGNING

Patentdirektoratet

Almindeligt tilgængelig

TAASTRUP
BA 1998 00476
1998-12-17
1997-06-24
1999-04-06
1999-04-23

(51) Int.Cl. 6: B 65 D 75/36; A 61 J 1/03

(21)
(22)
(24)
(41)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Publiceringsdato:

(30)

Prioritetsoplysninger:
1996-07-01 SE 9602605-9

(86)

International indleveringsdato:
1997-06-24

(86)

International ansøgningsnummer:
PCT/SE97/01130

(71)

Brugsmodelansøger:
Astra Aktiebolag, S-151 85 Soedertaelje, Sverige

(72)

Frembringer:
Claes Friberg, Pusshagen 43S-136 53 Haninge, Sverige ;
Christian Assargren, Tranebergsstrand 5S-167 40 Bromma, Sverige

(74)

Fuldmægtig:
Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark

(54)

Benævnelse:
Blisterpakning

(57)

Sammendrag:

171

Forblad2

BRUGSMODELREGISTRERINGER
I
PUBLICERINGSNUMMERORDEN

(19)

DANMARK

(10)

(12)

DK 1998 00310 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP

(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

BA 1998 00310
1999-01-27
1999-01-27
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
Karen Jensen, Revelhøjvej 31 Brendstrup, 8200 Århus N, Danmark

(72)

Frembringer:
Karen Jensen, Revelhøjvej 31 Brendstrup, 8200 Århus N, Danmark

(54)

Benævnelse:
Kransebindemaskine m. flere anvendelsesmuligheder

(57)

Sammendrag:

(51) Int.Cl. 6: A 01 G 5/02

173

(19)

(10)

DANMARK
(12)

DK 1998 00374 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP
(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

(73)

Brugsmodelindehaver:
Bent Petersen, TH. Brorsensvej 28 1TH, 6430 Nordborg, Danmark;
Henning Clausen, Hjørnet 2, Mjels, 6430 Nordborg, Danmark

(72)

Frembringer:
Henning Clausen, Hjørnet 2, Mjels, 6430 Nordborg, Danmark;
Bent Petersen, TH. Brorsensvej 28 1TH, 6430 Nordborg, Danmark

(54)

Benævnelse:
Cykelanhængertræk til golfvogne

(57)

Sammendrag:

174

BA 1998 00374
1998-10-07
1998-10-07
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(51) Int.Cl. 6: B 62 K 27/12

(19)

DANMARK

(10)

(12)

Patentdirektoratet

DK 1998 00393 U4

BRUGSMODELSKRIFT
Reg. brugsmodel med prøvning

TAASTRUP

(51) Int.Cl. 6: E 04 B 7/20; E 04 C 2/04;
E 04 C 2/26; E 04 D 3/26

(21)

Ansøgningsnr.:

BA 1998 00393

(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

1998-10-21
1998-10-21
1998-10-21
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
R.E. Beton A/S Betonelementfabrik, Fabriksparken 2, 9230 Svenstrup Jylland, Danmark

(72)

Frembringer:
Kaj Erik Jørgensen, Søparken 12, 9320 Hjallerup, Danmark

(74)

Fuldmægtig:
Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark

(54)

Benævnelse:
Tagelement

(57)

Sammendrag:

175

(19)

(10)

DANMARK
(12)

DK 1998 00475 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP
(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

(73)

Brugsmodelindehaver:
Knud Nielsen, Duedal 70, 9230 Svenstrup Jylland, Danmark

(72)

Frembringer:
Knud Nielsen, Duedal 70, 9230 Svenstrup Jylland, Danmark

(54)

Benævnelse:
Hydraulisk renoveringsudstyr for nedgravede rørledninger

(57)

Sammendrag:

176

BA 1998 00475
1998-12-16
1998-12-16
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(51) Int.Cl. 6: F 16 L 1/06

(19)

DANMARK

(10)

(12)

DK 1999 00007 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP

(21)

Ansøgningsnr.:

BA 1999 00007

(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

1999-01-08
1999-01-08
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
Poul Erik Olesen, Brinken 24, 8900 Randers, Danmark

(72)

Frembringer:
Poul Erik Olesen, Brinken 24, 8900 Randers, Danmark

(54)

Benævnelse:
Plantekraven

(57)

Sammendrag:

(51) Int.Cl. 6: A 01 G 13/02; A 01 G 9/24;
A 01 G 25/00; A 47 G 7/08

177

(19)

(10)

DANMARK
(12)

DK 1999 00023 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP
Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

(73)

Brugsmodelindehaver:
M. H. Jensen Maskinfabrik, Baldersvej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark

(72)

Frembringer:
Mogens Hubert Jensen, Lyngvej 11, 8850 Bjerringbro, Danmark

(54)

Benævnelse:
Smuldseparator til tørfodring

(57)

Sammendrag:

178

BA 1999 00023
1999-01-19
1999-01-19
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(51) Int.Cl. 6: B 07 B 1/00

(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

(19)

DANMARK

(10)

(12)

DK 1999 00026 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP

(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

BA 1999 00026
1999-01-21
1999-01-21
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
Jørbæk Design ApS, Jørbækvej 4, 5985 Søby Ærø, Danmark

(72)

Frembringer:
Peter Hansen, Ellehøjvej 1A, 5700 Svendborg, Danmark;
Hugo Sand, Nørrevejen 6, 5985 Søby Ærø, Danmark

(74)

Fuldmægtig:
Produktudviklingscentret, Abildvej 1 A, 5700 Svendborg, Danmark

(54)

Benævnelse:
Etikettransportør med integreret enhed for påsætning af etiket

(57)

Sammendrag:

(51) Int.Cl. 6: B 65 C 9/14; B 65 C 9/26

179

(19)

(10)

DANMARK
(12)

DK 1999 00037 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP
(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

(73)

Brugsmodelindehaver:
WINTEC v/Oliver Bach, Risbjergvej 28, 7330 Brande, Danmark

(72)

Frembringer:
Jens Oliver Bach, Risbjergvej 28, 7330 Brande, Danmark

(54)

Benævnelse:
Mobilt mikrofiltreringsanlæg med fødepumpe

(57)

Sammendrag:

180

BA 1999 00037
1999-01-26
1999-01-26
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(51) Int.Cl. 6: C 02 F 1/00; B 01 D 61/14

(19)

DANMARK

(10)

(12)

DK 1999 00040 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP

(21)

Ansøgningsnr.:

BA 1999 00040

(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

1999-01-28
1999-01-28
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
Jens Borry Henriksen, Kystvejen 178, 4671 Strøby, Danmark

(72)

Frembringer:
Jens Borry Henriksen, Kystvejen 178, 4671 Strøby, Danmark

(54)

Benævnelse:
Profilsamleskinne for undertag

(57)

Sammendrag:

(51) Int.Cl. 6: E 04 D 1/36; E 04 D 3/36;
F 16 B 5/06

181

(19)

(10)

DANMARK
(12)

DK 1999 00044 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP
(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

(73)

Brugsmodelindehaver:
Jørgen Rasmussen, Tømmerbyvej 18, 8653 Them, Danmark

(72)

Frembringer:
Jørgen Rasmussen, Tømmerbyvej 18, 8653 Them, Danmark

(54)

Benævnelse:
Dråbefanger til flasker

(57)

Sammendrag:

182

BA 1999 00044
1999-02-02
1999-02-02
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(51) Int.Cl. 6: B 65 D 23/06

(19)

DANMARK

(10)

(12)

DK 1999 00047 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP

(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

BA 1999 00047
1999-02-01
1999-02-01
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
Britta Nielsen, Kragekærvej 2 Øse, 6800 Varde, Danmark

(72)

Frembringer:
Britta Nielsen, Kragekærvej 2 Øse, 6800 Varde, Danmark

(54)

Benævnelse:
Presser til honningfyldte bitavler

(57)

Sammendrag:

(51) Int.Cl. 6: A 01 K 59/02

183

(19)

(10)

DANMARK
(12)

DK 1999 00051 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP
(51) Int.Cl. 6: E 06 B 3/04; E 06 B 3/24;
E 06 B 3/54; E 06 B 3/96

(21)

Ansøgningsnr.:

BA 1999 00051

(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

1999-02-01
1999-02-01
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
Frederik Pedersen Alu-Glas A/S, Livøvej 19, 8800 Viborg, Danmark

(72)

Frembringer:
Ole Frederik Høgholm Pedersen, Skovgårdsvej 9, 8800 Viborg, Danmark

(74)

Fuldmægtig:
Ole Olsson, Kardybvej 19 Tastum, 7850 Stoholm Jylland, Danmark

(54)

Benævnelse:
Låge eller vindue med buet glas

(57)

Sammendrag:

184

(19)

DANMARK

(10)

(12)

DK 1999 00054 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP

(21)

Ansøgningsnr.:

BA 1999 00054

(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

1999-02-05
1999-02-05
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
Wintec v/Olicer Bach, Risbjergvej 28, 7330 Brande, Danmark

(72)

Frembringer:
Jens Oliver Bach, Risbjergvej 28, 7330 Brande, Danmark

(54)

Benævnelse:
Nedgravet efterpoleringsfilter

(57)

Sammendrag:

(51) Int.Cl. 6: B 01 D 33/067; C 02 F 1/00;
B 01 D 61/18

185

(19)

(10)

DANMARK
(12)

DK 1999 00060 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP
(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

(73)

Brugsmodelindehaver:
3part design, Fynsgade 8, 3.th., 8000 Århus C, Danmark

(72)

Frembringer:
Henning Therkelsen, Fynsgade 8, 3. tv., 8000 Århus C, Danmark

(54)

Benævnelse:
En rygbåren defibrillator m. aftagelig monitoreringsmodul

(57)

Sammendrag:

186

BA 1999 00060
1999-02-11
1999-02-11
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(51) Int.Cl. 6: A 61 N 1/39; A 61 B 5/00

(19)

DANMARK

(10)

(12)

DK 1999 00068 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP

BA 1999 00068
1999-02-18
1999-02-18
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(51) Int.Cl. 6: A 01 K 1/01

(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

(73)

Brugsmodelindehaver:
Ingolf Vanting, Kirkegade 21, 6940 Lem Station, Danmark

(72)

Frembringer:
Ingolf Vanting, Kirkegade 21, 6940 Lem Station, Danmark

(54)

Benævnelse:
Rive til at skubbe halm ud under minkbure ved hjælp af en teleskoparm

(57)

Sammendrag:

187

(19)

(10)

DANMARK
(12)

DK 1999 00069 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP
(21)
(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Ansøgningsnr.:
Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

(73)

Brugsmodelindehaver:
Kjeld Kryhlmand Iversen, Sarupvej 2, 6470 Sydals, Danmark

(72)

Frembringer:
Kjeld Kryhlmand Iversen, Sarupvej 2, 6470 Sydals, Danmark

(54)

Benævnelse:
Kastrationstang med skalpel

(57)

Sammendrag:

188

BA 1999 00069
1999-02-18
1999-02-18
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(51) Int.Cl. 6: A 61 D 1/06

(19)

DANMARK

(10)

(12)

DK 1999 00076 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP

(51) Int.Cl. 6: B 65 D 5/44; B 65 D 81/20;
B 65 D 85/00

(21)

Ansøgningsnr.:

BA 1999 00076

(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

1999-02-22
1999-02-22
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
GreenPack denmark Aps, Stærkjærvej 26, 8850 Bjerringbro, Danmark

(72)

Frembringer:
Niels Kyllesbeck, Busbjergvej 78, 8850 Bjerringbro, Danmark;
Palle Høgfeldt, Bygtoften 1, 8620 Kjellerup, Danmark

(74)

Fuldmægtig:
Ole Olsson, Kardybvej 19, Tastum, 7850 Stoholm Jylland, Danmark

(54)

Benævnelse:
Emballage af skinpaktypen

(57)

Sammendrag:

189

(19)

(10)

DANMARK
(12)

DK 1999 00090 U3

BRUGSMODELSKRIFT

Patentdirektoratet
TAASTRUP
(21)

Ansøgningsnr.:

BA 1999 00090

(22)
(24)
(41)
(45)
(45)

Indleveringsdag:
Løbedag.:
Alm. tilg. dato:
Registreringsdato:
Publiceringsdato:

1999-03-02
1999-03-02
1999-04-23
1999-04-23
1999-04-23

(73)

Brugsmodelindehaver:
Milan Milenkovic, Østerhaven 24, 6430 Nordborg, Danmark

(72)

Frembringer:
Milan Milenkovic, Østerhaven 24, 6430 Nordborg, Danmark

(54)

Benævnelse:
Kombineret askebæger og kanylebeholder

(57)

Sammendrag:

190
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Andre meddelelser
År 1998, den 2. december afsagde Patentankenævnet
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Finn Grønbæk, Torben Laubst, B. Lindberg Møller)
følgende
KENDELSE
i sagen j.nr. B 3/96:
Klage fra
Peterson-Beck A/S, Rønne,
v/Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S
over
Patentdirektoratets afgørelse af ansøgning om
udslettelse af brugsmodelregistrering nr.
BR 9500215 for
Cartolit ApS, Århus N,
v/K. Skøtt-Jensen Patentingeniører A/S.
Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 27. oktober 1998.
For klageren mødte civilingeniør Henrik Brieghel.
For indklagede mødte patentingeniør K. Skøtt-Jensen, akademiingeniør Ole Hammelsvang og civilingeniør Leif
Højberg.
Parterne forelagde og procederede sagen i det væsentlige under henvisning til de afgivne skriftlige indlæg, som
nærmere blev uddybet.
Ankenævnet skal udtale:
Nævnet finder, at frembringelsen ifølge brugsmodelskriftet adskiller sig tydeligt fra den modholdte emballage ikke
udelukkende gennem fremgangsmåden ved anvendelse, men tillige i den konstruktive udformning, hvor frembringelsen i lukket tilstand intet sted har mere end to lag pap mellem fryserammen og det indfrosne produkt, hvilket muliggør at alene en visuel kontrol kan afsløre evt. forkert placerede klapper.
Nævnet kan endvidere tilslutte sig det af Patentdirektoratet anførte.
Herefter
Bestemmes:
Den påklagede afgørelse stadfæstes.
Sagens nærmere omstændigheder er følgende:
Den 1. juni 1995 indleverede Cartolit ApS, Århus N, v/K. Skøtt-Jensen Patentingeniører en ansøgning om registrering
af en brugsmodel: En blokkarton med midler, der viser, om kartonen er korrekt lukket.
Brugsmodellen blev registreret og publiceret den 25. august 1995.
Den 5. oktober 1995 anmodede klageren, Peterson Beck A/S, Rønne, om en prøvning af brugsmodellen, som
begæredes udslettet fuldstændigt.
Patentdirektoratet afslog i skrivelse af 11. oktober 1996 anmodningen om udslettelse og anførte:
”1. Vi mener at brugsmodelregistrering nr. DK 95 00215 U3 vedrørende en blokkarton kan opretholdes uændret, da
det materiale, som De har indsendt sammen med anmodningen om udslettelse af denne registrering, ikke dokumenterer, at frembringelsen ifølge brugsmodelansøgningen på indleveringsdagen ikke var ny og tydeligt adskilte sig fra
det kendte.
Vi forklarer dette nærmere i det følgende.
2. Efter at vi har modtaget brev af 22. august 1996 fra Deres agent med supplerende kommentarer til indehavers
indlæg og indsendte prøve på en blokkarton, mener vi at sagen er fuldt belyst og at det derfor ikke tjener noget
formål at indhente yderligere kommentarer eller at arrangere mundtlig forhandling. Deres udslettelsesanmodning er
herefter realitetsbehandlet.
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3. Brugsmodelkrav 1 angår en ”Blokkarton, fortrinsvis paraffinbelagte med forprægede bukkelinier, for anvendelse til
nedfrysning af ferskvarer, især fisk, …” og det er i den tilhørende beskrivelse nøje beskrevet, hvad en blokkarton er
og hvordan den anvendes.
Det fremgår af beskrivelsen, at en blokkarton efter at være placeret som foring i en fryseramme, bulk-fyldes med
produkt med en konsistens, der tillader at den opfoldede blokkarton fyldes helt ud. Problemet, der er baggrunden for
frembringelsen er, at eventuelt indstikkende hjørneklapper vil blive frosset fast i produktmassen under den efterfølgende frysning, der sker ved varmetransport fra produktet ud gennem fladerne i kartonen, mens denne er placeret i
kontakt med fryserammen.
4. Emballageeksemplet, som De har indsendt, er ikke en blokkarton, idet den ifølge påtrykket er beregnet til 3 – 4
stk. panerede torskefileter, der er klar til at lægge på panden for stegning.
Torskefileterne i æsken er altså løstfrosne.
De ifølge påtrykket indeholdte 400 g. torsk i 3 – 4 stykker i et beregnet emballagevolumen på godt 1300 cm3, betyder at æsken kun er delvis fyldt med produkt.
Æsker af denne art er ikke beregnet til indfrysning, men til emballering og opbevaring af produkt, der er frosset
allerede før og under placeringen i emballagen inden denne lukkes.
Låsemekanismen for de korrekt indstukne hjørneklapper vil i øvrigt bevirke at enderne af hjørneklapperne stikker ind
i æskens hulrum, hvilket ifølge brugsmodellens beskrivelse direkte ønskes undgået ved blokkartoner.
5. Den af Dem indsendte æske til emballering og opbevaring af frosne varer har således intet at gøre med en blokkarton til indfrysning.
Det sammenfald der er mellem Deres indsendte æske og brugsmodelregistreringens blokkarton med hensyn til
påtryk/markeringer er en tilfældighed, da hverken det nævnte problem eller midlerne til dets løsning kan ses eller
udledes af denne æske.
Der er intet der tyder på, at markeringerne på Deres eksempel har haft samme formål eller har været anvendt på
samme måde som markeringerne ifølge brugsmodelregistreringens angivelser i krav 1.
Vi mener på denne baggrund, at blokkartonen ifølge brugsmodelregistreringens krav 1 er ny og tydeligt adskiller sig
fra den emballage, hvorpå De baserer Deres udslettelsesanmodning.
6. Dansk brugsmodelregistrering nr. 95 00215 kan derfor opretholdes uændret.”
Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 10. december 1996 indbragt for Patentankenævnet med påstand om,
at direktoratets afgørelse omstødes.
I ankebegrundelsen skriver klageren følgende:
”I forbindelse med vores anmodning om udslettelse af den ovennævnte brugsmodel indleverede vi en emballage,
som efter vores opfattelse indeholdt alle de tekniske træk, der fremgår af brugsmodelansøgningens krav 1.
Dette er ikke bestridt af Patentdirektoratet i ovennævnte afgørelse, udover at det anføres, at den modholdte emballage ikke er en blokkarton.
Patentdirektoratet anfører i afgørelsen, at en blokkarton er en emballage, der som foring kan anbringes i en fryseramme, bulk-fyldes med produkt af en konsistens, der tillader, at den opfoldede blokkarton fyldes helt ud. Vi er enige i
denne forståelse af begrebet blokkarton, og vi kan anføre, at den af os modholdte emballage, selvom den har været
tiltænkt brug for løsfrosning af torskefiletter, også kan benyttes som blokkarton.
Problemer i denne sag er, at termen ”blokkarton” alene beskriver en anvendelse af en emballage og ikke siger noget
som helst om emballagens udførelse. Blokkarton vil nemlig dække ethvert emballageprodukt, som kan fyldes totalt
med et optøet produkt såsom fisk, og efterfølgende benyttes til frysning af den fyldte emballage til en ”blok”.
Ud fra denne erkendelse, som dog heller ikke afvises af Patentdirektoratet, må det derved siges, at krav 1 i den
nærværende brugsmodel, ikke angiver nogen tekniske træk, som adskiller opfindelsen fra den af os modholdte
emballage.
Hertil angiver Patentdirektoratet i afgørelsen på side 2 nederst og side 3 øverst, at det sammenfald, der er mellem
den af os modholdte emballage og den i brugsmodellen definerede blokkarton, er en tilfældighed, og at den
modholdte emballage ikke har været udformet med hensyn til løsning af det problem, der angives i brugsmodellen,
idet de markeringer, der er påført den modholdte emballage, har et helt andet formål end markeringerne ifølge den
foreliggende brugsmodel.
Vi bestrider ikke, at dette er korrekt, men skal i denne forbindelse understrege, at kravene i den foreliggende brugsmodel beskytter enhver emballage, der kan anvendes som blokkarton, helt uanset om formålet med markeringerne
er det ene eller det andet. Der står således i brugsmodelkravene, at de omtalte markeringer bliver synlige/
detekterbare i tilfælde af fejlagtigt placerede klapper. De markeringer, som ses på den af os modholdte emballage,
vil også være synlige i en sådan situation og kan således anvendes på eksakt samme måde, som det anføres i
brugsmodellen. Nyhedsmæssigt er der således stadig fuldstændig overensstemmelse mellem den modholdte
emballage og brugsmodelkravene.
Vi er dog enige med Patentdirektoratet i, at blokkartonerne anvendes ved en fremgangsmåde, hvor de fyldes helt
med et produkt, og efterfølgende fryses til en blok, og at dette ikke specifikt er tilfældet med den modholdte emballage.
Derudover er vi enige i, at den af os modholdte emballage ikke i sig selv viser, at markeringerne har været anvendt i
en fremgangsmåde, hvor markeringerne på klapperne søges detekteret med henblik på at identificere fejlagtigt rejste
emballager.
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Vi er på denne baggrund enige i, at opfindelsen er ny i forhold til den modholdte emballage, ved at den angiver en
fremgangsmåde til visuel detektering af fejlagtigt rejste blokkartoner, hvilke blokkartoner benyttes i forbindelse med
en fremgangsmåde til pakning af f.eks. fisk, hvor blokkartonen fyldes helt med fisk og derefter fryses til en blok.
Vi vil dog i denne forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke ifølge brugsmodellovens § 2 stk. 1 pkt. 4 er muligt at
beskytte fremgangsmådeopfindelser med brugsmodel, hvormed disse træk ikke kan begrunde opretholdelse af
brugsmodellen.
Idet de aspekter ved den foreliggende opfindelse, som henfører til fremgangsmådeagtige træk, ikke kan beskyttes
under den danske brugsmodellovgivning, og idet alle de konstruktive træk, som er anført i brugsmodellens krav 1 til
10, er kendt fra den af os modholdte emballage, vil vi derfor anmode om, at Patentankenævnet omstøder Patentdirektoratets afgørelse og udsletter brugsmodellen i sin helhed med den begrundelse, at frembringelsen ifølge
brugsmodellens krav på indleveringsdagen ikke var ny og tydeligt adskilte sig fra den af os modholdte emballage.”
Brugsmodelhaver har i skrivelse af 24. april 1997 nedlagt påstand om stadfæstelse og har anført følgende:
”Indledningsvist må vi henvise til de tidligere fremsendte kommentarer i vort brev af 06-08-1996 til Patentdirektoratet
(bilag 1), i forbindelse med direktoratets behandling af begæring om udslettelse af ovennævnte brugsmodelregistrering.
Anmoderen, i det følgende kaldet indsigeren, søger i sin indsigelse at bibringe Patentankenævnet den opfattelse, at
et hvilket som helst kartonemne/emballageprodukt kan benyttes som blokkarton, som et ofringssvøb, der indsat i en
fryseramme kan bulkfyldes med råvarer af passende konsistens, for derefter at blive indfrosset i blokke i en pladefryser. Vi deler absolut ikke dette synspunkt, hvilket vi skal redegøre for.
Hvis et tilfældigt stykke pap, karton eller lignende vil kunne benyttes i forbindelse med indfrysningsprocessen, vil de
efterfølgende konsekvenser heraf være uheldige for modtageren af den blokfrosne råvare. Anvendes eksempelvis et
stykke pap/karton, hvis overflade ikke er belagt med paraffin, voks, eller en lignende belægning, vil det være et
næsten uoverkommeligt arbejde at skrælle svøbet af den blokfrosne råvare i forbindelse med den videre forarbejdning af råvaren i industrien. Årsagen hertil er, at pappet/kartonen vil være frosset sammen med indholdet, således at
en komplet optøning af de yderste 3-5 mm af den blokfrosne masse vil være nødvendig for bare at være nogenlunde
sikker på at kunne fjerne papsvøbet. En optøning vil være en kompliceret operation at gennemføre, og den efterfølgende håndtering af den frosne blok vil blive vanskeliggjort, grundet udsivende væske, slim m.m. Desuden er det
tvivlsomt om nævnte optøning kan gennemføres uden at medføre hygiejniske problemer som følge af opvarmningen.
Endvidere vil en sådan tillægsproces være fordyrende og industrielt uønsket. Sandsynligheden for at ”tilfældige”
papstykker vil blive anvendt i praksis til indfrysning af råvarer i blokke er derfor meget lille, jf. foran beskrevne problemstillinger forbundet dermed. I øvrigt vil indsigeren være udmærket bekendt med, at der fra industriens side stilles
ganske strenge og specielle krav til den voks, der skal anvendes på blokkartonerne.
Indsiger påberåber sig at den modholdte salgsæske har de samme tekniske træk som blokkartonen, angivet i
brugsmodellen. Vi er ikke enige i dette synspunkt, idet den modholdte æske har et helt andet anvendelsesformål og
er opbygget med indstiksflige for låsning af kartonen i oprejst stilling i forbindelse med indfyldningen. Indstiksfligene
vil rage ind i kartonrummet og blive indefrosset i et indfyldt bulk-produkt, hvis konsistens tillader at den rejste selvstående karton fyldes helt ud. Det skal yderligere præciseres, at det modholdte produkt ikke er et færdigt produceret
produkt, men et halvfabrikata, bestående af det plane udstansede kartonemne, som senere foldes, rejses og limes
indtil et æskeformet produkt opnås. Netop derfor anvendes blokkartoner af den angivne art, med de hjørneklapper
og lågklapper, hvis sådanne forefindes, ikke er beregnet til indstikning i kartonrummet, ej heller til at låses på nogen
måde overhovedet, udover at disse dele af blokkartonen er beregnet for placering på den udvendige kartonside,
mellem denne og den indvendige side af den fryseramme hvori blokkartonen er oprejst. Det vil således slet ikke
være muligt at indfylde noget som helst bulk-materiale i kartonrummet, såfremt blokkartonen ikke er placeret oprejst
i en fryseramme, idet kartonen slet ikke vil kunne holde sig sammen. Nævnte hjørneklap-dele og flig-dele vil således
ikke komme i berøring med bulk-fyldningsmaterialet såfremt blokkartonen er korrekt rejst, og efter indfyldning af bulkmaterialet korrekt lukket, - i fryserammen. Skulle dette imidlertid, ved en fejl være tilfældet, er formålet med markeringerne på blokkartonerne ifølge brugsmodellen, netop at afsløre dette.
Den af indsiger påståede lighed mellem markeringerne, eller manglen på samme på den modholdte salgsæske og
blokkartonen ifølge brugsmodellen må tilskrives en tilfældighed, idet markeringerne på salgsæsken har helt andre
formål, og at æskens konstruktions- og anvendelsesmåde er fuldstændig forskelligt fra blokkartonernes, og således
slet ikke lægger op til det problem, der løses ved blokkartonen ifølge brugsmodellen, og heller ikke angiver midlerne
til en løsning af problemet.
Hverken kartonmaterialet eller overfladebehandlingen opfylder tilnærmelsesvis de krav og specifikationer, der
gælder for blokkartoner.
Vi må således fastholde, at terminologien ”blokkarton” benyttes i brugsmodelskriftet, og dermed refererer til en
blokkarton til nedfrysning af ferskvarer, der er et specialprodukt til formålet, af den art som er beskrevet i den indledende del af brugsmodelkrav 1, altså fortrinsvist paraffinbelagte kartonemner/linere, med forprægede bukkelinier der
afgrænser de forskellige dele af den i en fryseramme rejste blokkarton. Der er i den øvrige del af beskrivelsen
omhyggeligt redegjort for den pågældende blokkartons anvendelsesområde, og måden hvorpå den anvendes, derfor
kan der ikke være nogen tvivl om hvad der sigtes til når terminologien ”blokkarton” anvendes i brugsmodelskriftet.
Der er således ikke noget som helst belæg for indsigers påstand om, at man med udgangspunkt i brugsmodelregistreringen, kan forsøge at gøre brugsmodelkravene gældende overfor andre emballagetyper, end netop den
beskrevne, og dette argument syntes således at være ”grebet ud af den blå luft”, efter at indsigeren har sat sig ind i,
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hvad opfindelsen går ud på.
Begrebet og definitionen af hvorledes terminologien; en ”blokkarton”, - skal forstås, underbygges endvidere af det
forhold, at indsigeren Peterson-Beck A/S, Rønne, selv har ladet fremstille en præsentationsvideo der bærer navnet
”BLOCK LINERS” i forbindelse med markedsføring af de blokkartoner som virksomheden producerer og sælger. På
omslagets bagside (bilag 2) findes der en kort historisk redegørelse for hvorledes indsigeren, Peterson-Beck, for
over 20 år siden, i tæt samarbejde med kvalitetsorienterede fiskeindustrier har medvirket til udvikling af blokkartoner
af den i brugsmodellen angivne art. Peterson-Beck A/S har således selv været medvirkende som normsætter for
indførelsen af terminologien for de blokkartoner, der anvendes ved blokfrysning af råvarer, især fisk, og som angives
som kendt teknik i brugsmodellens krav. Dette, samt det forhold at der på verdensplan produceres over 100 millioner
blokkartoner om året der anvendes i fiskeindustrien, på trawlere og i andre industrier, hvor fødevarer leveret i bulkleverancer blokfryses af hensyn til holdbarheden, indikerer at begrebet blokkartoner (Block liners) er et helt entydigt
begreb, der henviser til et specielt udviklet kartonomslag der alene anvendes til det ganske bestemte formål; at
nedfryse ferskvarer i blokke. Det er ikke tilfældigt, at blokkartonerne alene anvendes til dette formål, idet de simpelthen vil være uanvendelige til andre formål; de udgør en delkomponent i et kompleks, der også omfatter fryserammer
og et fryseanlæg, uden hvilke kartonemnerne ville være uden eksistensberettigelse.
Det skal yderligere med henvisning til bilag 4 anføres at indsigeren, Peterson Beck A/S, selv anvender terminologien
”Blokkarton” i forbindelse med erhvervelse af immatrielretslig beskyttelse. Der henvises her til den registrerede,
prøvede, brugsmodel DK 95 00366 U4, der omfatter en blokkarton med indvendige markeringer til detektion af
ukorrekt placerede hjørneklapper. Ansøgningen er indleveret den 26-09-1995. Sammenlignes den indledende del af
krav 1 i indsigers brugsmodelkrav, med den indledende del af krav 1 i vor klients brugsmodel, ses slående ligheder,
hvad angår definitionen af teknikkens standpunkt, samt af hvad en blokkarton er. Derfor er det desto mere uforståeligt at indsiger påberåber sig, at definitionen af blokkartoner ”for anvendelse til nedfrysning af ferskvarer, især fisk”,
anført i begge brugsmodelskrifter, pludseligt kan omfatte alle mulige former for emballage, når der er tale om vor
klients opfindelse.
Til underbygning af terminologien; ”blokkartoner til nedfrysning af ferskvarer, især fisk”, vedlægges endvidere bilag 5,
der er en beskrivelse af ”block cartons” fra det Islandske firma: KASSA-GERD SEAFOOD PACKAGING, Reykjavik.
Materialet omfatter generel information om blokfrysning af fisk, ved anvendelse af blokkartoner, - de kvalitetsmæssige fordele ved anvendelse af blokkartoner i forbindelse med blokfrysning af fisk, samt størrelsen af blokkartonen.
Indsiger anfører endvidere at der kendes blokkartonemner hvis rumfang er tre gange mindre end den kartontype der
er medsendt som prøve, sammen med vor skrivelse til Patentdirektoratet af 06-08-1996. Dette er brugsmodelindehaveren vel bekendt med, jævnfør i øvrigt bilag 2, men det rokker ikke ved blokkartonemnets specielle
anvendelsesformål og det grundlæggende vedrørende det opfinderiske aspekt, der består i at forsyne netop en
karton af denne type med markeringer i den hensigt at muliggøre en visuel kontrol af den korrekte håndtering af
kartonemnerne; det hører her med i billedet, at disse emner håndteres manuelt, hvad man næppe i noget tilfælde vil
gøre i forbindelse med den modholdte salgsæske.
Som anført tidligere, er indsiger selv producent af den nævnte blokkartontype, og det er først de senere år blevet
almindeligt at levere disse med nogen form for påtryk. Dog er man både fra indsigers og senere fra Cartolits side,
imod ekstra betaling, begyndt at forsyne blokkartonernes lågdel på udvendig side med påtryk efter brugers ønske,
såsom logo eller navn. Indsiger har således teknisk set været istand til at producere den blokkartontype der er
angivet i brugsmodelskriftet, men har ikke gjort det og finder det fortsat opportunt at gøre indsigelse imod vor klients
brugsmodelregistrering, med udgangspunkt i en tilfældigt valgt salgskarton, som af helt andre årsager har forskellige, eller manglende markeringer på hjørneklapperne og endepartierne, jf. vor skrivelse til Patentdirektoratet af 0608-96.
Når indsiger nu fortsat finder det ønskeligt at søge brugsmodel registreringen udslettet skal det ses i lyset af, at
markedet for blokkartoner har modtaget blokkartoner af den type som er omfattet af brugsmodelskriftet meget
positivt. Så positivt, at netop denne kartontype med markeringerne ifølge brugsmodelskriftet, fremover kan forventes
at blive foretrukket af industrielle modtagere af eksempelvis blokfrossen fisk i blokkartoner. (jf. bilag 3, der er en kopi
af en telefax af 04-02-1997 fra firmaet ”frozen fish International”, til Cartolit. Det bemærkes at ligelydende telefax er
sendt til Peterson-Beck, og Ramstad, der begge er producenter af blokkartoner.)
Det skal endvidere anføres at Cartolit ApS mundtligt har tilbudt indsiger forhandling om en licensaftale vedrørende
udnyttelse af opfindelsen, således at indsiger også kan producere og levere til de brugere, der har givet opfindelsen
den cadeau, ligefrem at indføre generel forskrift om benyttelse af opfindelsen. En sådan forskrift indikerer en ikke
ubetydelig opfindelseshøjde. Samme industri har jo også i utallige år kendt kartoner af den udførelse, som indsigeren henviser til, uden at dette på nogen måde har ført til krav om specialudførelser af ”fryserammeforingerne” eller
”fryseblokomslagene” – for nu her at bruge ord, der ikke er belastet af bibetydningen af ordet ”karton”, som en i
hovedsagen selvstabiliseret forpakningsenhed af materialearten karton. Til gengæld er der stillet strenge specialkrav
til beskaffenheden af selve det voksbelagte kartonmateriale, herunder krav, som ikke vil være opfyldt af nogen anden
og mere tilfældig ”kartonforpakning”, hvilket indsigeren selv bør være den første til at vide.
De betragtede ”blokkartoner” er altså i allerhøjeste grad at betragte som en særdeles selvstændig produkttype med
tilhørende helt selvstændige problemstillinger. Det er uden mening at drage paralleller til detailtræk ved andre
produkttyper, med mindre det kan godtgøres at der er parallelitet også rent erkendelsesmæssigt, hvilket ikke er
tilfældet i nærværende sag. Indsigeren gør i sit eget informationsmateriale opmærksom på, at produkttypen er unik,
hvorfor han altså erkender, at der på dette punkt er tale om ”en klar adskillelse.”
Vi må mene, at det ligger fuldstændig klart, at adskillelsen er særdeles tydelig, idet indsigeren end ikke har forsøgt at
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bortforklare den markante typeforskel, men alene har henholdt sig til akademisk indpakkede detailbetragtninger. –
Herunder henvisningen til, at brugsmodellen har et primært fremgangsmådeaspekt. Vist har den det, men det udelukker da ikke, at den også har et ”genstandsaspekt”, som er en materiel forudsætning for, at der kan opnås en
fordelagtig virkning. Der kan opregnes lange striber af brugsmodelregistreringer (også f.eks. i Tyskland), hvori denne
problemstilling er aktuel. Det kan ikke være diskvalificerende, at en specifik indretning i en specifik sammenhæng
giver sig udslag i erkendte anvendelsesmæssige fordele, som ikke tidligere har været beskrevet eller udtrykt på
anden måde – og ikke har været foreskrevet fra brugerside.
Det skal bemærkes, at der allerede er fremsendt en prøve til Patentdirektoratet af en blokkarton i forbindelse med vor
skrivelse af 06-08-1996. Måtte Patentankenævnets medlemmer imidlertid finde det formålstjenligt, til vurdering af
sagen, at have et eller flere eksemplarer af de af sagen omfattede blokkartoner, fremsender vi gerne et antal blokkartoner.
Der er intet i modholdsmaterialet, som peger frem imod opfindelsen, og dette har dog i hidtidig praksis været et, om
at modhold er relevant eller ej. Dette gælder i patentsager og må vel så være ekstra gældende i brugsmodelsager.
Vi opfatter indsigerens indlæg som polemik.
Vi skal således anmode Patentankenævnet om at stadfæste Patentdirektoratets afgørelse af 11-10-1996, med de
begrundelser der er anført i samme afgørelse.”
I skrivelse af 7. juli 1997 har klageren fremført følgende kommentarer til brugsmodelhavers ovennævnte skrivelse:
””Ansøger fremfører en lang række nye bilag og nye påstande, som ifølge ansøger dokumenterer at vi som indsiger
mod bedre vidende påstår, at termen ”blokkarton” kan forstås bredere end den opfattelse som ansøger tillægger
samme term. Vi mener, at der med rimelighed må gives indsiger mulighed for at kommentere dette materiale og
disse påstande på trods af at brevvekslingen formelt anses for at være afsluttet.
Vi håber dermed, at det følgende måtte blive taget i betragtning ved Patentankenævnets vurdering af sagen.
Først og fremmest vil vi fastholde at termen blokkarton efter vores klients opfattelse alene for fagmanden dækker
følgende:
* Et kartonemne, der egner sig til at blive rejst og efterfølgende fyldt med et medie, såsom fisk i optøet form, og
efterfølgende at blive frosset på en sådan måde, at mediet danner en frossen blok i det rejste kartonemne.
Det skal understreges, at Patentdirektoratets afgørelse af d. 11 oktober 1996, s.2 øverst, netop angiver, at Patentdirektoratet har tillagt termen ”blokkarton” den samme definition, som angivet ovenfor.
Selvom ansøger henviser til en række referencer, som er produceret af indsiger selv, hvor termen ”blokkarton”
anvendes, er det klart at disse referencer ikke på nogen måde dokumenterer, at ovenstående definition er gældende.
Således opfylder alle de kartonemner som er anført af indsiger i de nye bilag, som ansøger fremhæver, netop
ovenstående definition, hvorfor der ikke er modstrid mellem ovenstående definition og indsigers eget tidligere materiale.
Specielt henvises ansøger til indsigers egen brugsmodelregistrering nr. DK 95 00366 U4 (ansøgers bilag nr. 4), som
også anvender termen ”blokkarton”. Det skal understreges her, at indsiger her søger at beskytte enhver kartonemballage som opfylder ovennævnte definition, således at der ikke heri ligger nogen indsnævrende forståelse af
termen ”blokkarton”.
Den af os modholdte emballage kan således også indgå som kartonemne i en fremgangsmåde til emballering af fisk
eller lignende, hvor kartonen rejses og fyldes med fisk, og derefter lukkes og fryses med indhold til en fast blok.
Derfor kan den modholdte emballage klart opfattes som en blokkarton.
Ansøger angiver derudover, at det forhold at den af os modholdte emballagekarton har hjørneflapper, der stikkes ind
i slidser i sideflapperne, gør, at den foreliggende opfindelse er ny. Vores kommentar hertil er, at dette ikke ændrer ved
det forhold, at emballagekartonen indeholder alle de træk, som er angivet i krav 1 og alle de øvrige krav i brugsmodelskriftet, således at det af os modholdte kartonemne er nyhedsskadeligt for den opfindelse, der angives i alle
disse krav.
Vi skal i denne forbindelse anføre, at der ikke ved vurdering af en opfindelses nyhed i forhold til kendt teknik, hverken
efter Dansk praksis eller EPO praksis, tages hensyn til, om den kendte teknik viser træk, udover de træk, der er
angivet i kravene.
Ansøger indikerer derudover også selv i sit indlæg af d. 23 april 1997, s. 2. afsnit 2, linie 3 og 4, at opfindelsen er ny i
forhold til den af os modholdte karton, ”idet den modholdte æske har et helt andet anvendelsesformål”. Vi skal hertil
anføre, at en emballage ikke kan have nyhed i kraft af sin anvendelse, men alene i kraft af de tekniske træk, der
karakteriserer emballagen.
Ansøger anfører også specielt at blokkartoner er specielle ved at være paraffinerede med henblik på let at kunne
afskrælle emballagen af den frosne blok. Vi er enige i, at dette ofte anvendes i forbindelse med blokkartoner. Alligevel er det ikke en forudsætning for, om en emballage er en blokkarton eller ej. Derudover er dette træk helt uden
indflydelse på den foreliggende opfindelse, idet det er fuldstændigt ligegyldigt for opnåelse af den ønskede effekt at
lette identificering af en forkert rejst emballage, om emballagen er parafineret eller ej.
Såfremt det alligevel fra ansøgers side betragtes som værende et meget væsentligt træk, at en blokkarton er paraffineret, vil vi anføre, at den af os modholdte emballage også er forsynet med en belægning på indersiden, som har
den effekt, at emballagen ikke så let fryser fast til indholdet, og således at emballagen er modstandsdygtig mod
gennemsivning af væsker efter evt. optøning af indholdet, således at heller ikke dette er nyt ved den foreliggende
opfindelse.
Af ovennævnte grunde mener vi stadig, at opfindelsen ifølge nuværende krav 1 til 10 i DK brugsmodel nr. 95 00215,
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er kendt fra den modholdte emballage.
Vi er i denne forbindelse klar over, at den af os modholdte norske emballage ikke viser, at den kan indgå i en fremgangsmåde til emballering og frysning af f.eks. fisk i en blok, men idet en sådan fremgangsmåde netop er undtaget
fra brugsmodelbeskyttelse i henhold til brugsmodellovens § 2 stk. 1 pkt. 4, er dette ikke et argument, der kan begrunde en opretholdelse.
Til Patentankenævnets orientering vedlægges i øvrigt en emballage af den type, som er angivet i vores begæring om
udslettelse af d. 22 august 1996, s. 2 afs. 3. Som det ses, er der tale om en emballage af en størrelse og stivhed
svarende til den af os modholdte norske emballage. Denne emballage anvendes i forbindelse med samme fremgangsmåde som det anføres i brugsmodellen, nemlig med henblik på rejsning i en fryseramme, således at ansøgers
påstande om, at blokkartoner er kendetegnet ved at have en vis størrelse og være udført i et materiale med en ringe
stivhed kan tilbagevises.
Som det ses, er denne emballage endvidere forsynet med tryk på selve de flapper, der ved lukning af emballagen
skal være placeret korrekt på emballagens yderside. Derved er det let for en bruger af emballagen at identificere
emballager, hvor en eller flere af disse flapper er placeret ukorrekt på emballagens inderside, idet det tryk, der
forefindes på den aktuelle flap, ikke vil kunne ses på ydersiden af emballagen.
Der kendes således allerede emballager med markeringer, der kan anvendes i forbindelse med fremgangsmåden
ifølge den omstridte brugsmodel, og hvor emballagen har markeringer, der letter identificering af, om emballagen er
rejst korrekt med de nævnte flapper på emballagens yderside.
Vi kan anføre at denne emballagetype om ønsket kan dokumenteres at være offentliggjort ved salg før prioritetsdatoen for den omstridte brugsmodel.
Vores påstand er således stadig, at DK brugsmodel nr. 95 00215 U3 må udslettes på grundlag af manglende nyhed i
forhold til den af os modholdte norske emballage, og fordi det eneste nye ved den omhandlede opfindelse vedrører
en fremgangsmådeopfindelse, som specifikt er undtaget fra beskyttelse under henvisning til Brugsmodellovens § 2
stk. 1 pkt. 4.”

Hans Chr. Thomsen

Michael Dorn
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Prisliste

Pr. 1. januar 1999

Patenter
Supplerende beskyttelsescertifikater
Brugsmodeller
Mønstre (design)
Chips (halvledertopografier)
Vare- og fællesmærker
Skorstensmærker og kontorflag
Kommunevåbener og -segl
Publikationer
Erhvervsservice
Kopiservice
Kurser og foredrag

Erhvervsministeriet

Patentdirektoratet

Prisliste vedr. internationale ansøgninger (PCT) og
europæiske patentansøgninger (EPK) samt vedr.
ansøgninger om international varemærkeregistrering
og EU-varemærkeregistrering kan fås ved henvendelse
til direktoratet
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Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup
Telefon 43 50 80 00
Telefax 43 50 80 01
Postgiro 8 98 99 23
E-mail: Patentdirektoratet@dkpto.dk
web: www.dkpto.dk

(12.1-01/99) ls/PR
Udgivet 17. dec. 1998

Patenter
kr.
1. Ansøgningsgebyr
a. Grundgebyr ....................................................................... 3000,00
b. Tillægsgebyr for hvert patentkrav ud over 10 ..................... 300,00
2. Gebyrer for nyhedsundersøgelse af international type
(PL §9)
I Når den svenske patentmyndighed er nyhedsundersøgende:
a. Grundgebyr .................................................................. 5300,00
b. Tillægsgebyr for hvert krav ud over 10 .......................... 115,00
c. Ekspeditionsgebyr ......................................................... 500,00
II Når Den Europæiske Patentmyndighed er nyhedsundersøgende:
a. Grundgebyr ................................................................ 11390,00
b. Ekspeditionsgebyr ......................................................... 500,00

Supplerende
beskyttelsescertifikater
kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 3000,00
2. Genoptagelsesgebyr. ............................................................. 600,00
3. Genoprettelsesgebyr. ........................................................... 3000,00
4. Årsgebyr pr. påbegyndt gebyrår. ........................................ 4800,00
Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdag, forhøjes med 20%.
Gebyret skal være betalt inden 6 måneder efter forfaldsdagen.
5. Gebyr for administrativ omprøvning. .................................. 1500,00
Der skal betales et gebyr på 7000 kr. for eventuel
omprøvning af grundpatentet

3. Gebyr for senere indlevering af dansk oversættelse
af international ansøgning. .................................................. 1100,00

6. Klagegebyr. ........................................................................... 4000,00

4. Genoptagelsesgebyr. ............................................................. 700,00

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

5. Patentmeddelelsesgebyr
a. Grundgebyr ....................................................................... 2850,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider .......................... 80,00
c. Tillægsgebyr for hvert patentkrav, for hvilket der ikke
er betalt ansøgningsgebyr .................................................. 300,00

Brugsmodeller

6. Gebyr for publicering af oversættelser af
europæiske patentskrifter
a. Grundgebyr ....................................................................... 2550,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider .......................... 80,00
7. Gebyr for publicering af ændrede danske
patentskrifter
a. Grundgebyr ....................................................................... 2850,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider .......................... 80,00
8. Gebyr for publicering af ændrede oversættelser af
europæiske patentskrifter
a. Grundgebyr ....................................................................... 2550,00
b. Tillægsgebyr for hver side ud over 35 sider .......................... 80,00

kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 2000,00
2. Gebyr for senere indlevering af dansk oversættelse
af international ansøgning. .................................................. 1100,00
3. Genoptagelsesgebyr. ............................................................. 400,00
4. Fornyelsesgebyrer
For 1. periode ......................................................................... 2000,00
For 2. periode ......................................................................... 3000,00
Fornyelsesgebyrer, der betales efter udløbet af den pågældende
registreringsperiode, forhøjes med 20%.
5. Gebyr for prøvning før eller efter registrering. ................... 4000,00

9. Genoprettelsesgebyr. ........................................................... 3000,00
6. Gebyr for behandling af anmodning om udslettelse. ........ 2000,00
10. Årsgebyrer
1. gebyrår ............................................................................... 500,00
2. gebyrår ............................................................................... 500,00
3. gebyrår ............................................................................... 500,00
4. gebyrår ............................................................................. 1000,00
5. gebyrår ............................................................................. 1150,00
6. gebyrår ............................................................................. 1300,00
7. gebyrår ............................................................................. 1500,00
8. gebyrår ............................................................................. 1700,00
9. gebyrår ............................................................................. 1900,00
10. gebyrår ............................................................................. 2150,00
11. gebyrår ............................................................................. 2400,00
12. gebyrår ............................................................................. 2650,00
13. gebyrår ............................................................................. 2900,00
14. gebyrår ............................................................................. 3150,00
15. gebyrår ............................................................................. 3400,00
16. gebyrår ............................................................................. 3650,00
17. gebyrår ............................................................................. 3900,00
18. gebyrår ............................................................................. 4200,00
19. gebyrår ............................................................................. 4500,00
20. gebyrår ............................................................................. 4800,00
Årsgebyrer, der betales senere end forfaldsdag, forhøjes med 20%.
Gebyret skal være betalt inden 6 måneder efter forfaldsdagen.

7. Gebyr for bekendtgørelse af ændret registrering og
publicering af ændret formulering. ..................................... 1100,00
8. Klagegebyr. ........................................................................... 5000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Chips (halvledertopografier)
kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 1500,00
2. Gebyr for behandling af anmodning af overførelse
af ansøgning om registrering. ............................................. 1000,00
3. Klagegebyr. ........................................................................... 4000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

11. Gebyr for fremsættelse af indsigelse. ................................. 2000,00
12. Gebyr for administrativ omprøvning. .................................. 7000,00
13. Klagegebyr. ........................................................................... 8000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms
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Mønstre (design)

Publikationer

kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 1300,00

kr.
1. Årsabonnement
a. Dansk Patenttidende ......................................................... 1000,00
b. Patentskrifter
– på papir ........................................................................ 8000,00
– på CD-ROM (ESPACE-DK) .......................................... 5000,00
c. Dansk Patentregister ........................................................... 400,00
d. Sammendrag af almindeligt tilgængelige danske
patentansøgninger
– Alle sektioner ................................................................ 8000,00
– sektion A ...................................................................... 1600,00
– sektion B ...................................................................... 1600,00
– sektion C07 + C12 ....................................................... 1600,00
– sektion C, resten ............................................................ 900,00
– sektion D ........................................................................ 500,00
– sektion E ........................................................................ 900,00
– sektion F ......................................................................... 900,00
– sektion G ........................................................................ 900,00
– sektion H ........................................................................ 900,00
e. Oversættelser af EP-skrifter ............................................... 8000,00
f. Dansk Brugsmodeltidende .................................................. 600,00
g. Brugsmodelskrifter ............................................................. 8000,00
h. Dansk Varemærketidende ................................................. 1000,00
i. Dansk Varemærkeregister ................................................... 200,00
j. Varemærke-særtidende med §13-afslag ............................. 100,00
k. Varemærkeindsigelsestidende ............................................. 200,00
l. Nye danske varemærkeansøgninger, ugeliste ..................... 450,00
m. Dansk Mønstertidende ......................................................... 600,00
n. Dansk Mønsterregister ......................................................... 200,00
o. Patenthåndbog, ved tegning af abonnement ....................... 500,00
– løsblade hertil, pr. side ..................................................... 10,00
p. Brugsmodelhåndbog, ved tegning af abonnement ............. 500,00
– løsblade hertil, pr. side ..................................................... 10,00
q. Ankenævnskendelser
– alle kendelser ............................................................... 4200,00
– kendelser/patent- og brugsmodelområdet ................... 2000,00
– kendelser/vare- og fællesmærkeområdet ..................... 2000,00
– kendelser/mønster og chipsområdet .............................. 400,00

Tillægsgebyrer:
a. Ved samregistrering for hvert mønster ud over det
første ................................................................................... 800,00
b. For bekendtgørelse af hver afbildning ud over den
første ................................................................................... 400,00
2. Genoptagelsesgebyr. ............................................................. 200,00
3. Fornyelsesgebyr. .................................................................. 2200,00
Tillægsgebyr ved fornyelse:
Ved samregistrering for hvert mønster ud over det første ..... 1100,00
Fornyelsesgebyrer inkl. tillægsgebyr, der betales efter udløbet af den
pågældende registreringsperiode, forhøjes med 20%.
4. Klagegebyr. ........................................................................... 4000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Vare- og fællesmærker
kr.
1. Ansøgningsgebyr
a. Grundgebyr ....................................................................... 2350,00
b. Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 ............................... 600,00
Der er i alt 42 klasser
2. Gebyr for videreførelse af Madrid-Protokolregistrering som dansk vare- eller fællesmærkeansøgning. ............................................................................. 1500,00
3. Fornyelsesgebyr
a. Grundgebyr ....................................................................... 2800,00
b. Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 ............................... 600,00
Fornyelsesgebyrer inkl. tillægsgebyr, der betales efter udløbet af
den pågældende registreringsperiode, forhøjes med 20%.
4. Gebyr for anmodning om deling af en ansøgning
eller en registrering
for hver udskilt ansøgning eller registrering ........................... 2000,00
5. Gebyr for fremsættelse af indsigelse. ................................. 2500,00
6. Gebyr for administrativ ophævelse. .................................... 2500,00
7. Klagegebyr. ........................................................................... 4000,00
8. Gebyr for underretning til indehaver af varemærkerettighed
Årligt gebyr .............................................................................. 1400,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Abonnementer tillægges porto
2. Løssalg
a. Dansk Patenttidende ............................................................. 40,00
b. Dansk Patentregister ........................................................... 400,00
c. Sammendrag af alm. tilgængelige patentansøgninger .......... 30,00
d. Dansk Varemærketidende ..................................................... 40,00
e. Dansk Varemærkeregister ................................................... 200,00
f. Varemærke-særtidende med §13-afslag ............................. 100,00
g. Varemærkeindsigelsestidende ............................................. 200,00
h. Varemærkeindsigelsestidende, udk. 1995 ........................... 300,00
i. Dansk Mønstertidende ........................................................... 40,00
j. Dansk Mønsterregister ......................................................... 200,00
k. Dansk Brugsmodeltidende .................................................... 40,00
l. Sammendrag af alm. tilgængelige brugsmodelansøgninger ........................................................................... 30,00
m. Fremlæggelses- og patentskrifter på CD-ROM
(ESPACE-DK)
– 1993-1998, pr. årgang .................................................. 5000,00
– 1990-1992, pr. årgang .................................................. 2000,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms

Skorstensmærker og
kontorflag
kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 2000,00

Fremlæggelses-, patent- og brugsmodelskrifter samt oversættelser af EPskrifter leveres til gældende kopipris
3. Love og bekendtgørelser
vedr. industriel ejendomsret .............................................. 12,00-33,00

Ovennævnte pris skal ikke tillægges moms

4. Andre publikationer
a. Varemærkeklassifikation
– alfabetisk liste ................................................................. 500,00
– klassedelt liste ................................................................ 400,00
b. Mønsterklassifikation .............................................................. 35,00
– ændringer og tilføjelser hertil ............................................ 15,00

Kommunevåbener og -segl

5. "Fra væsen til virksomhed", Danske patenter gennem
100 år (fås på dansk og engelsk), inkl. moms .......................... 195,00

kr.
1. Ansøgningsgebyr. ................................................................ 2000,00

Ovennævnte priser tillægges moms, hvis andet ikke er angivet

Ovennævnte pris skal ikke tillægges moms
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Erhvervsservice

Kopiservice

kr.
1. Timepris*. ................................................................................ 750,00

kr.
1. Fotokopier af patent- og brugsmodelpublikationer
a. Ekspedition ............................................................................ 30,00
b. Kopipris, pr. side ..................................................................... 3,25
Dog minimum 30 kr. pr. publikation (svarende til 9 sider)

2. Løbende overvågninger
a. Konkurrentovervågning
Første søgning inkl. oprettelse af søgeprofil og levering
af op til 40 nyeste referencer ............................................ 2000,00
Overvågningskørsel pr. gang efter tilbud
b. Overvågning af ansøgninger
Overvågning af dansk patent-, brugsmodel-, mønstereller varemærkeansøgning sammensættes af:
Pris pr. år ............................................................................. 350,00
Pris pr. meddelelse .............................................................. 350,00
c. Øvrige overvågninger beregnes efter timepris
Hertil skal lægges evt. online-udgifter
3. Navneundersøgelser*
a. International undersøgelse af patentrettigheder i
1-2 navne inkl. op til 40 referencer ................................... 2000,00
Yderligere referencer, pr. reference ...................................... 16,00
Yderligere navne, pr. navn .................................................. 700,00
b. Undersøgelse af patent- og brugsmodelrettigheder
med gyldighed for Danmark i 1-2 navne ........................... 1500,00
Yderligere navne, pr. navn .................................................. 350,00
c. Øvrige navneundersøgelser beregnes efter timepris
Hertil skal lægges evt. online-udgifter
4. Patentfamilieundersøgelser og statusundersøgelser*
a. Patentfamilieundersøgelse ................................................. 800,00
b. Patentfamilieundersøgelse, inkl. status ............................ 1600,00
c. Tillæg for statusoplysninger, der knytter sig til tidligere
udførte patentfamilieundersøgelser .................................. 1600,00
d. Statusundersøgelse af udenlandske rettigheder
Første nummer ................................................................... 700,00
Pr. følgende nummer .......................................................... 350,00
e. Statusundersøgelse af danske rettigheder, pr. nummer .... 350,00
f. Øvrige undersøgelser beregnes efter timepris
Hertil skal lægges evt. online-udgifter
5. Kollisionsundersøgelser af varemærker,
inkl. 3 klasser*. ..................................................................... 2100,00
Yderligere klasser, pr. 10 klasser ............................................. 500,00
6. Skanning af varemærker*
a. Første klasse ...................................................................... 500,00
b. Yderligere klasser, pr. klasse .............................................. 200,00
c. Skanning af alle 42 klasser ............................................... 3000,00
7. LOGO-skanning*, inkl. op til 25 referencer .......................... 1800,00
Yderligere referencer, pr. 25 referencer ................................... 500,00
8. Varemærkedatabase*
a. Første klasse ..................................................................... 3000,00
b. Yderligere klasser - op til 4, pr. klasse ............................... 1500,00
9. Skanning af varemærker ansøgt eller registreret
i udlandet*
a. Første klasse for 1-2 lande ............................................... 1000,00

2. Fotokopier, taget på læsesalen
ved kontant betaling, pr. side, inkl. moms ..................................... 3,00
3. Udenlandske patentpublikationer, der ikke findes
i egne samlinger
I ved hjemtagning fra udlandet:
a. Pris for hjemtagning ....................................................... 100,00
b. Pris pr. publikation .......................................................... 100,00
Hjemtagning af sagsakter fra USA og patentpublikationer og sagsakter fra Sydafrika: Pris efter aftale.
II ved levering af tilsvarende publikation fra egne
samlinger:
a. Identifikation ................................................................... 100,00
b. Kopipris (3,25 kr. pr. side)
4. Engelsksprogede sammendrag, der ikke findes i egne
samlinger, pr. sammendrag ....................................................... 50,00
5. Tidsskriftsartikler o.l., der ikke findes i egne samlinger
a. Pris for hjemtagning ............................................................. 100,00
b. Pris pr. artikel ....................................................................... 100,00
6. Aktindsigt i europæiske patenter og patentansøgninger
a. Ekspedition (inkl. EPO-gebyr) .............................................. 315,00
b. Kopier
– ved tilsendelse, pr. side ........................................................ 3,25
– ved afhentning, pr. side ........................................................ 2,50
– ved afhentning og kontant betaling, pr. side inkl. moms ....... 3,00
7. Databaseudskrift vedr. en varemærkerettighed ..................... 50,00
Ovennævnte priser tillægges moms, hvis andet ikke er angivet
8. Bekræftet kopi af en patent-, brugsmodel-, mønstereller varemærkeansøgning .................................................... 300,00
Hertil skal lægges kopiprisen
9. Bekræftet udskrift af patent-, certifikat-, brugsmodel-,
topografi-, mønster- eller varemærkesagsregistret ............. 300,00
10. Bekræftet udskrift af registret over kommunevåbener og
-segl eller registret over skorstensmærker og kontorflag .. 200,00
11. Udskrift af patent-, certifikat-, brugsmodel-,
topografi-, mønster- eller varemærkesagsregistret,
registret over kommunevåbener og -segl eller
registret over skorstensmærker og kontorflag ...................... 50,00
Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms
12. Priser for levering
a. Levering pr. telefax ................................................................ 75,00
b. Ekspreslevering pr. telefax ................................................... 275,00
c. Ekspreslevering pr. post ...................................................... 200,00
Hertil lægges porto
Ovennævnte priser tillægges moms

b. Følgende lande, pr. land ..................................................... 500,00
c. Følgende klasser, pr. klasse ............................................... 200,00
10. Pris for levering pr. telefax. ..................................................... 75,00
*

Kurser og foredrag

Hastelevering kan aftales mod pristillæg.

Ovennævnte priser tillægges moms

kr.
1. Kurser
Priser på åbne og virksomhedsinterne kurser fås ved
direkte henvendelse til KursusCentret
2. Foredrag*
Første time ............................................................................. 2000,00
Følgende timer, pr. time ......................................................... 1500,00
*

Særpriser afhængig af deltagerantal og forberedelsestid

Ovennævnte priser skal ikke tillægges moms
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