
Hvad er det bedste råd om beskyttelse af mit design 

 

Det spørgsmål mødes jeg ofte med i min daglige rådgivning af designere. Der er ikke noget entydigt svar, 

men jeg råder altid mine klienter til at sikre sig dokumentation for, hvordan og hvornår har skabt et design, 

og så anbefaler jeg næsten altid, at man overvejer at foretage en design registrering.  

Husk at dokumentere og datere din udvikling 

I Danmark nyder vi godt af, at rigtigt meget design er beskyttet af ophavsretslovens regler om brugskunst. 

Den beskyttelse er slet ikke den samme i andre lande, når man måske lige ser bort fra Frankrig, som også 

yder meget stor beskyttelse af design.  

Beskyttelsen efter ophavsretslovens regler er nem, da den ikke kræver registrering. Derfor er det normalt 

den lovgivning vi anvender til at håndhæve rettigheder til design. Det er dog en vigtig forudsætning for 

beskyttelse, at du kan dokumentere, hvornår dit værk er blevet skabt, og det er ofte også vigtigt at kunne 

vise, hvilken inspiration, man har arbejdet ud fra.  

I dag foregår megen formgivning elektronisk, og da grafiske filer fylder meget, rydder en omhyggelige 

designer ofte op i sine filer eller overskriver dem. Derved forsvinder vigtig viden om datoen for værkets 

frembringelse. Jeg vil derfor anbefale, at man arbejder med back-ups af sine filer, således at det altid er 

muligt at gå tilbage og se, hvornår et værk blev skabt. Husk også altid at dater og ’signer’ alle filer, som går 

ud af dit værksted. Derved giver du et klart signal overfor omverdenen, at du ejer rettighederne til værket.  

Designregistrering 

Selvom vi i Danmark har en meget god beskyttelse af design, såvel efter ophavsretslovens regler som 

markedsføringslovens regler, så anbefaler jeg normalt, at man nøje overvejer at foretage en 

designregistrering af sit værk. Dette er lidt mere besværligt end en ophavsretsbeskyttelse, da det kræver, at 

der indleveres en ansøgning til EU's varemærke- og design kontor i Alicante (EUIPO). Det er dog en meget 

let proces, som kan foretages online.  

En designregistrering beskytter alene udseendet af et design, men kan også begrænses til enkelte 

elementer i et større design, hvis du mener, at disse er mere væsentlige at beskytte. Beskyttelsen kan også 

omfatte grafiske brugerflader, arktiekttegninger og særlige elementer ved et design, så som konturer, 

overflade, materialer eller farver. 

 Fordelen ved en designregistrering er, at den dækker hele EU, og at den også beskytter mod ’krænkere’ 

som påstår, at de har været i god tro, da de lavede deres produkt. Herved undgår man meget besvær ved 

håndhævelse af sin ret. Man kan altid dokumentere, hvornår ens ret er opstået, og vise, hvordan designet 

så ud, og man behøver ikke overveje, om ’krænkeren’ måske kan være kommet frem til sit design uden 

kendskab til dit design. En anden og mere juridisk fordel er tillige, at du ikke skal bevise at dit design er nyt 

og adskiller sig fra andre kendte designs. Når du har en designregistrering, er det ’krænkeren’ som skal 

bevise, at dit design ikke var nyt, og det kan ofte være en vanskelig proces.  



Som udgangspunkt skal designet være nyt, når du ansøger om registrering af det. Der findes dog en 

bestemmelse om, at du godt kan vente med at indlevere din ansøgning op til et år efter, du første gang 

viste dit design frem for offentligheden. Derfor kan du prøve dit design af i markedet, inden du indleverer 

ansøgningen. Jeg anbefaler dog, at man så vidt muligt forsøger at få sin registrering på plads så tidligt som 

muligt, da man ellers risikere, at andre, som måske ikke har kendt dit design, kan skade din mulighed for at 

få en gyldig registrering, ved at offentliggøre designs, som ligger meget tæt på dit. Det er ikke afgørende, 

om dit design indeholder helt nye elementer, i forhold til det der findes på markedet. Du kan også få 

beskyttelse, hvis du sætter kendte elementer sammen på en ny måde.  

En designregistrering er tidsbegrænset til 25 år, hvilket vil være nok for de fleste designs. Omkostningen til 

indlevering af en ansøgning, er relativt begrænset, og der er store besparelser at hente, ved at indlevere 

flere ansøgninger samtidigt. Den første ansøgning koster således € 230 i gebyr, men allerede fra det andet 

design, falder gebyret til € 115, hvis du indleverer flere designs i samme ansøgning. Det forudsætter dog, 

at alle designs vedrører samme type produkt.  

Mange store firmaer designregistrerer helt standardmæssigt deres designs. Det kendte designfirma Isabel 

Marant har således for nylig registreret følgende design: 

   

 

Også danske firmaer registrerer ofte nye designs. Muuto har således for nylig registreret disse designs: 



 

Når du indleverer en design ansøgning, er det vigtigt, at du indleverer de rigtige afbildninger af designet. 

Du får således kun beskyttelse for det man kan se på billederne, og der må ikke være forstyrrende 

elementer i billedet. Vi hjælper ofte vores klienter med at afgøre, hvornår et billede er godt nok.  

EU designkontoret foretager ikke nogen undersøgelse af, om designet er nyt, eller hvem det tilhører, hvilket 

betyder, at registreringsbeviset bliver udstedt meget hurtigt, og du må selv stå på mål for, om designet var 

nyt på ansøgningstidspunktet.  

Beskyttelsesomfanget af et design er ganske godt, men afhænger af, hvor stor en frihed designeren havde 

ved formgivningen af produktet. Er der således tale om et meget funktionelt betinget produkt, vil 

beskyttelsesomfanget være snævrere, men er der tale om et egentligt designobjekt, vil beskyttelsen være 

bredere, fordi designerens frihed har været bredere. Strengt funktionelt betingede detaljer kan ikke 

beskyttes.  

EU-designforordningen indeholder også en mulighed for at få beskyttelse, selvom man ikke foretager en 

registrering af designet, men den beskyttelse har den ulempe, at den for det første kun gælder i 3 år og 

dernæst alene kan give beskyttelse mod krænkelser foretaget i ’ond’ tro. Designeren skal altså kunne 

påvise, at krænkeren har kendt det originale værk, hvilket ofte kan være vanskeligt, navnlig indenfor 

smykkebranchen, hvor designs normalt ligger ganske tæt op af hinanden. 

Hvis du har spørgsmål til designbeskyttelse eller håndhævelse af design generelt, er du altid velkommen til 

at kontakte advokat Johan Løje – 33432115 – 26179470 eller jl@iplaw.dk 


