
Norsk Hydro ASA
Intellectual Property Department
0240 Oslo

Justisdepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005
0030 Oslo

(via e-post: lovavdelingen@jd.dep.no)

HYDRO

Høringssvar — utredning om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter.

Vår dato: 2012-05-30
Vår ref.: SvH
Vår saksbehandler: Svein Hofseth
Deres ref,: 201200430 E0 MHG/rnk
Side 1 av 2

Det vises til Justisdepartementets høringsbrev av 08.02.2012 i anledning ovennevnte utredning

I utredningen anbefales det at det innføres adgang til særskilt pantsettelse av patenter og

planteforedlerretter samtidig som det anbefales at disse rettene ikke lenger bør være omfattet av

driftstilbehørspant. Det redegjøres også i utredningen for hvordan anbefalingene kan følges opp

gjennom endringer i patentloven og planteforedlerloven.

For Norsk Hydro utgjør de materielle verdiene i selskapet bare en mindre del av selskapets totale

verdier og som industrivirksomhet som i vesentlig grad baserer seg på tunge industriprosesser

med relativ lang teknologilevetid og relativt få betydningsfulle patenter representerer verdien av de

sistnevnte rettighetene en enda mindre del. Forslaget om særskilt pantsettelse av patenter har

derfor ikke særlig stor betydning for Norsk Hydro. I den grad selskapet har nyttiggjort seg av

patenter i sammenheng med pantsettelse, så har dette vært som del av driftstilbehørspant, noe

som har representert en tilfredsstillende (herunder også enkel og oversiktelig) ordning for

selskapet.

Fra Hydros side er vi enig i at det er mange virksomheter der de vesentligste av verdiene er knyttet

til immaterielle verdier. Spesielt gjelder dette nyetablerte teknologivirksomheter der det for

eksempel er stort behov for kapital til finansiering av FoU i forbindelse med nye oppfinnelser

(teknologi). Med bakgrunn ikke minst i dette er vi også enig i at patentrett er den

immaterialrettigheten som det synes å være størst behov for å kunne pantsette særskilt. Vi støtter

derfor i utgangspunktet Justisdepartementets forslag om å innføre særskilt adgang til pantsettelse

av patenter. Det forutsettes imidlertid at ordningen med å la driftstilbehørspantet omfatte patenter

opprettholdes. Vi mener det må kunne la seg gjøre å finne frem til formuleringer i lovgivningen som

gjør det mulig å velge enten/eller, dvs, enten å kunne velge en panteordning basert på
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driftstilbehørspant hvor patenter er inkludert, eller en ordning hvor det er mulig å velge særskilt

pant i patenter.

Ved pantsettelse av immaterielle rettigheter representerer verdien av den enkelte rettighet et viktig

for ikke å si avgjørende forhold. Eksempelvis kan et patent være verdiløst eller ha uoverskuelig

høy verdi. Hvorvidt det overhodet vil være interesse for ordningen med særskilt pant i patenter vil

være avhengig av om det finnes ekspertise eller institusjonelle ordninger hva angår verdisetting og

finansielle forhold knyttet til patenter og pantsettelse av disse.

Vi noterer at det i utredningen ikke sagt noe om verdisetting eller finansiering knyttet til

immaterielle rettigheter og det etterlyses derfor en redegjørelse i forhold til dette.

Med hilsen

for Norsk Hydro ASA

Svein Hofseth

Vice President

intellectual Property Department
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