
 

 
 
 
 
 
 

DESIGN: KRAV TIL REGISTRERING 
 

 
Der findes overordnet to hovedbetingelser, der 
skal være opfyldt, for at et design kan registreres 
og beskyttes effektivt: 

 
1) Designet skal være nyt 

2) Designet skal have individuel karakter  
 

I forbindelse med ansøgningsprocessen undersøger 
registreringsmyndigheden ikke af egen drift, om 
designet er nyt eller har individuel karakter. 
Tredjeparter kan imidlertid gøre indsigelse og 
anmode om, at designregistreringen ophæves, hvis 
betingelserne ikke var opfyldt på tidspunktet for 
designansøgningen.  
 
Designet skal være nyt  

Et design anses for nyt, hvis intet identisk design er 
blevet offentligt tilgængeligt før det tidspunkt, 
hvor ansøgningen om designregistrering 
indleveres. 
 
For egne offentliggørelser gælder der dog i alle 
EU-medlemslande en såkaldt ”skånefrist” på 12 
måneder. Det betyder, at man senest 12 måneder 
efter egen offentliggørelse af det nye design, kan 
nå at registrere dette.  
 
Udenfor EU beregnes skånefristen forskelligt fra 
land til land.  
 

Designet skal have individuel karakter  

Kravet om individuel karakter betyder, at designet 
skal adskille sig væsentligt fra tidligere kendte 
design. Afgørende er, at der visuelt er en vis 
distance til allerede kendte design indenfor 
området. 
 

Det er altså ikke ethvert design, der kan opnå 
designbeskyttelse. Designbeskyttelse kræver en vis 
kreativitet i forhold til allerede kendte produkters 
udseende og formgivning, og et design må ikke 
være så enkelt og almindeligt, at det mangler 
individuel karakter.  
 
Kravene til individuel karakter bliver dog mindre i 
de situationer, hvor funktionelle hensyn ikke levner 
stort spillerum for udformningen.  
 

Afbildning af designet 

Det er muligt at indlevere op til 7 billeder af 
designet i forbindelse med designansøgningen. 
 
Da det er afbildningen, der bestemmer designets 
beskyttelsesomfang, er det vigtigt, at designet 
præsenteres så ”rent” som overhovedet muligt. Det 
betyder, at billederne skal undgå forstyrrende 
baggrundselementer, måleangivelser, og andet 
tilbehør (fx hylder, mannequindukker og bøjler), 
der ikke er genstand for designansøgningen. 
 
Optimalt set bør designet fotograferes på en 
normal hvid baggrund, og således at kun de dele, 
der ønskes beskyttet, fremgår af afbildningen.  
 
Ved tredimensionelle design kan det være en fordel 
at fotografere designet fra forskellige vinkler. Det er 
nemlig vigtigt at være opmærksom på, at 
designbeskyttelsen kun dækker de dele af designet, 
som er vist på billederne. 
 
Kontakt eventuelt vores specialister, og få en gratis 
vurdering af dit design og dine afbildninger:   
 
 
 

 
 

 
mail@rettigheder.dk 

70 22 88 68 
 

https://otello.dk/
https://rettigheder.netlify.app/hjaelp/
https://rettigheder.netlify.app/hjaelp/
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