
  
  

 
  

VÆRD AT VIDE OM DESIGN

En designregistrering beskytter dit produkts 
udformning og udseende.  

Som indehaver af en designregistrering opnår du 
vigtig dokumentation for, hvad der er designet, og 
hvornår det blev designet.  

Næsten et hvilken som helst industrielt eller 
håndværksmæssigt fremstillet produkt kan opnå 
designbeskyttelse. Design indgår for eksempel i alt 
lige fra tøj, smykker, møbler, elektronik, 
brugskunst, biler, emballage og bygninger til 
computergrafik og apps. 

Fordele ved at registrere et design 

Når du registrerer et design, opnår du følgende 
fordele:  

• Beskyttelse mod efterligning og kopiering 
• Eksklusiv ret til designet i op til 25 år (ved 

fornyelse hvert 5. år)  
• Større værdi til din virksomhed  
• Bedre muligheder for at tjene penge på dit 

design  
 

Hvor bør man registrere sit design?  

Designrettigheder er som udgangspunkt nationale 
rettigheder. Man bør derfor ansøge om 
registrering i hvert land, hvor man markedsfører – 
eller påtænker at markedsføre – sit design:  

Dansk designregistrering: En dansk registrering 
nyder kun beskyttelse i Danmark. Da en EU 
designregistrering ikke er væsentligt dyrere end en 
dansk registrering, anbefaler vi, at man fra start 
udvider beskyttelsen til en EU designregistrering i 
samtlige EU-medlemslande.  

EU designregistrering: Med blot en enkelt 
ansøgning ved designmyndigheden i EU, kan man 
nemlig registrere sit design i alle 27 EU-
medlemslande.  

International designregistrering: Udenfor EU er 
de enkelte landes lovgivning om designbeskyttelse 
meget forskellige. Der findes imidlertid et 
internationalt samarbejde (Hague-systemet), der 
med en enkelt ansøgning giver mulighed for at 

registrere sit design i 72 lande, herunder bl.a. EU, 
USA, Norge, Schweiz og Japan.  
 
Ansøgning om registrering 

For at få et design registreret skal der indleveres en 
ansøgning.  

En designansøgning består af en produktangivelse 
og op til 7 afbildninger af designet, typisk i form af 
billeder eller tegninger.  

Alle billeder eller tegninger skal vise ét og samme 
design, og der må ikke være supplerende 
elementer på billederne, som ikke er en del af 
designet. Hvis designet har en farve, skal det være 
den samme farve, som vises på samtlige billeder. 

Når ansøgningen er indleveret undersøger 
registreringsmyndigheden om de formelle krav er 
opfyldt, herunder om produktangivelsen er i orden 
og om der er indleveret fornødne afbildninger af 
designet.  

Såfremt de formelle krav godkendes, modtages 
herefter et registreringsbevis. 
 
En designregistrering kan imidlertid kun 
opretholdes og beskyttes effektivt, hvis det er nyt 
og har individuel karakter:  

Nyt: Nyhedskravet indebærer, at man ikke kan 
opnå beskyttelse til et design, hvis der tidligere har 
været offentliggjort lignende designs.   

Individuel karakter: Designet skal også have 
individuel karakter. Det betyder, at 
helhedsindtrykket skal adskille sig væsentligt fra 
andre produkters udformning.  

I forbindelse med ansøgningsprocessen 
undersøger registreringsmyndigheden ikke, om 
designet er nyt eller har individuel karakter. Andre 
kan imidlertid gøre indsigelse og anmode om, at 
designregistreringen ophæves, hvis betingelserne 
om nyhed og individuel karakter ikke var opfyldt på 
tidspunktet for designansøgningen.  
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