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Agenda



IP – hvad er det?
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 Enerettigheder, dvs. rettigheder til at forbyde andres brug, eksempelvis:

 Varemærker – logo, slogan, navn mv.

 Patenter – løsning på et teknisk problem, en proces, metode/fremgangsmåde

 Brugsmodeller – ”det lille patent”

 Design – udformning /udseende af produkt, også ornamentering

 Ophavsret – billeder, fotografier, brugskunst, software, arkitekttegninger, bøger mv.

 Know-how / erhvervshemmeligheder - særlige arbejdsprocesser, opskrifter, tekniske data, metoder, 
styklister/ingredienser, kundelister, priser etc.
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IP – hvad er det vi taler om?



Aftaletyper – hvor indgår der typisk IP?
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 Samarbejdsaftaler

 Udviklingsaftaler

 Licensaftaler

 Konsulentaftaler

 Overdragelsesaftaler

 Produktionsaftaler

 Indkøbs- og leveranceaftaler

 Franchiseaftaler

 Rammeaftaler, bl.a. for designudvikling

 NDA’er
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Aftaletyper - eksempler



Sikring af egen IP
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 NDA 

 Ansættelsesaftaler

 Lov om arbejdstageres opfindelser

 Værker (OPH § 59: Ophavsret til EDB-programmer overgår til arbejdsgiver) og designs

 Aftaler med konsulenter, universiteter, virksomheder etc. 

 Sikre handlefrihed – overdragelse af IP eller som minimum (vid) licens

 Ingen ”Lov om konsulenter etc.”…

 Registrering af IP (”indkapsling”) 

 Varemærker

 Design

 Patent (overvej strategi)

 Brugsmodel (overvej strategi)

 Ophavsret (USA og Kina)

 Beskrivelse af ”hvilken know-how” / ”background IP”

 Det lyder banalt, men vær bevidst om og få fastlagt/defineret hvilken IP vedrører aftalen?
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Nødvendige overvejelser – ”assume nothing”…



 Rettighedshaver eller rettighedstager?

 Overdragelse – særlig relevant hvor man har behov for videreudvikling/ændringer

 Husk evt. licens til IP som er nødvendig for frit at anvende IP, der er overdraget

 Licens (brugsret) – alene brugsret, ikke ret til at videreudvikle/ændre

 Eksklusiv?

 Simpel?

 Ret til at sublicensiere?

 Husk notering af licens i visse lande

 Håndhævelse af IP over for krænkende tredjemand – ret eller pligt?

 Simpel licenstager har ikke uden særlig aftale ret til at håndhæve
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Overdragelse eller brugsret?



Relevante overvejelser når man indgår aftaler vedr. IP 
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 Hvilken IP?

 Garanti for rettens gyldighed/eksistens, og at overdrager er indehaver/har ret til at disponere? 

 Rettigheder til henholdsvis ”Background IP” (eksisterende) og ”Foreground IP” (ny)?

 Overdragelse eller licens?

 Overdragelse: Hvornår rettighedsovergang? Risiko for krænkelse af tredjemands rettigheder?

 Licens: Royalty? Simpel/eksklusiv? Geografisk? Tid? Ret til sublicens?

 Hvem må registrere ”ny IP”? 

 Ret eller pligt til håndhævelse over for tredjemands krænkelse? Hvornår er tredjemand ”for tæt 
på”? Hvem bestemmer, om der skal indledes retssag eller indgås forlig? Pligt til at medvirke i 
retssag? Hvem styrer processen? Hvem bærer omkostninger / har ret til tilkendt beløb?  

 Meldepligt ved tredjemands krænkelse?

 Ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder? 

 Kvalitetskontrol? I bl.a. UK kan man miste varemærkeret, hvis ikke en licensaftale indeholder en 
sådan bestemmelse og der ikke udføres løbende kvalitetskontrol
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Relevante overvejelser



 Offentliggørelse af ny IP? Hvem og hvornår?

 Fortrolighed? Konventionalbod?

 Konkurrenceklausul? Konventionalbod?

 Sikre egen handlefrihed: Frihed til at anvende tidligere udviklet IP, fx ved overdragelsesaftale hvor 
del af produkt indeholder tidligere udviklet IP, som også anvendes i forhold til andre 
kunder/samarbejdspartner

 Delt ejerskab (sameje)? Pas på!

 Hvem har bidraget (personer/enheder)?

 Hvad er bidraget?

 Dispositioner over sameje kræver enighed, dvs. vetoret for indehaver af ideel andel = potentielle konflikter

 Klarhed (aftaler der forholder sig til ovennævnte) mindsker risiko for konflikt
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Relevante overvejelser



Krænkelse af tredjemands rettigheder
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 Ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder

 Kan man afdække risikoen, herunder identificere eksisterende rettigheder?

 ”To the best of our knowledge” vs skadesløsholdelse

 Skadesløsholdelse: 

 Hvornår udløses skadesløsholdelse – dom? Påstand om krænkelse? Pas på!

 Beløbsbegrænsning? Udgifter til advokat? Udgifter til konstatering af krænkelse, herunder til sagkyndig vurdering?

 Beføjelser i tilfælde af krænkelse:

 Nyt produkt som ikke krænker?

 Reparere/ændre krænkende produkt?

 Skaffe licens?

 Hvad gælder egentlig uden særlig aftale om ansvaret?

 Omtvistet: Uenighed i litteraturen og uklar retspraksis

 Købelovens § 59 (vanhjemmel), dvs. objektivt ansvar? 

 Se evt. U2015B.97 der argumenterer for et kontrolansvar: Intet ansvar, hvis hindring uden for overdragerens 
kontrol, som overdrageren ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved aftalens 
indgåelse  
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Krænkelse af tredjemands IP – et klassisk 
forhandlingspunkt



IP-strategi
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 Politikker, retningslinjer, løbende uddannelse/awareness og audits

 Bevidst og struktureret tilgang til IP, både egen og andres IP – også en slags risk management

 Beskyttelse, udnyttelse, overvågning af konkurrenter og håndhævelse

 Sikre ensartet adfærd i virksomheden og klarhed over, hvor langt man er villig til at gå i 
forhandlinger

 Sikre RoI / ”albuerum” i markedet
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IP-strategi – hvorfor og hvordan giver en strategi værdi?



 Beskyttelsesstrategi: Identifikation af vigtige/beskyttelsesværdige rettigheder

 Håndhævelse: Hvornår? Hvor? Hvem? Hvordan? 

 Licensieringsstrategi: Genstand? Territorie? Vilkår?

 Aftale tool box som understøtter strategien  = mulighed for at tage initiativet i forhandlingerne, 
eksempelvis:

 Fortrolighedsaftaler

 Konsulentaftaler

 Ansættelsesaftaler

 Udviklingsaftaler

 Licensaftaler

 IP-klausul-bank/”fall back”-bestemmelser 

 Medarbejdere der er uddannet i at anvende aftaler og ikke mindst ”fall back”-bestemmelser
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IP-strategi
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