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Forord  

Forord 
Forord 
Til 2.-udgaven 
Med denne opdatering er bogen ført ajour indtil juli 2013. Fremstillingen er 
fortsat fokusereret på Designloven og dansk retspraksis. Også international 
(især nordisk) praksis er dog inddraget i et vist omfang. Det samme gælder 
praksis fra OHIM, idet dette dog ikke er sket på samme fyldige måde som i 
specialværkerne om EF-designet, som man derfor ofte vil have brug for at 
konsultere sideløbende med denne bog. 
 Opdateringen er foretaget af JS, idet NHS har gennemlæst og kommente-
ret manuskriptet.  
 Jeg har nydt godt af råd og hjælp fra mine gode kolleger på Center for In-
formations- og Innovationsret ved Københavns Universitet (CIIR), især lek-
tor, ph.d. Clement Salung Petersen og for denne gode hjælp takker jeg. Tak 
også til Jur. specialkonsulent, Varemærke/design Torben Engholm Kristen-
sen, PVS. Stud.jur. Jøren Ullits Olai Nielsen har udarbejdet registrene. An-
svaret for tilbageværende fejl og mangler er selvsagt mit.  
 
JS 
 
 
 

Til 1.-udgaven 
 
Designloven afløste den 1.10.2001 Mønsterloven, som da havde været gæl-
dende i 30 år. Nutidens virksomheder investerer ofte store summer i at udvik-
le nyt design og har derfor interesse i at kunne beskytte disse investeringer. 
Det er hensigten med denne lovkommentar at udbrede kendskabet til design-
retten og at bidrage til at sikre en smidig og effektiv retsanvendelse inden for 
dette vigtige område. Det er håbet, at lovkommentaren vil bidrage hertil ved 
at skabe større klarhed over retsreglernes indhold og anvendelse og derved 
sætte virksomhederne og deres rådgivere i stand til at udnytte det designretli-
ge system i Danmark fuldt ud. 
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Forord 

 Lovkommentaren er en kommentar til den danske Designlov. Loven ud-
springer af et EF-direktiv og indgår således i den EU-designretsreform, som 
bliver gennemført i disse år. På designområdet findes endvidere en EF-
forordning, som giver mulighed for beskyttelsen af EF-design enten som ure-
gistrerede EF-design eller – fra 1.4.2003 – som registrerede EF-design. I lov-
kommentaren gennemgås EF-forordningen, og der inddrages aspekter af for-
ordningen i drøftelserne af lovreglerne. Kommentaren indeholder endvidere 
en oversigt over Designloven, en redegørelse for designrettens historiske ud-
vikling, en gennemgang af de internationale designretlige regler i bl.a. 
TRIPS- og Genéve-aftalerne og en gennemgang af en række almene design-
retlige spørgsmål bl.a. om licensaftaler og arbejdstageres designret. 
 Vi har fordelt arbejdet mellem os på følgende måde: Jens Schovsbo har 
udarbejdet kapitlerne 1, 2 og 5 og kommentarer til lovkapitlerne 1, 7 og 8. 
Niels Holm Svendsen har udarbejdet kapitlerne 3 og 4 og kommentarer til 
lovkapitlerne 2-6 og 9-11. Vi har gennemlæst og kommenteret hinandens ud-
kast og hæfter sammen for helheden. 
 Kommentaren er opdateret indtil den 1.7.2002. 
 
 
JS og NHS 
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Lovbekendtgørelse nr. 102 af 24. januar 2012 
 

Designloven1) 

Designloven 
Designloven 
Herved bekendtgøres designloven, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 89 af 28. januar 2009 
med de ændringer, der følger af § 19 i lov 
nr. 579 af 1. juni 2010, § 3 i lov nr. 1370 af 
28. december 2011 og § 3 i lov 1387 af 23.. 
december 2012.2) 

Kapitel 1 
Almindelige bestemmelser 

 § 1. Den, som har frembragt et design 
(designeren), eller den, til hvem designe-
rens ret er overgået, kan i overensstemmel-
se med denne lov ved registrering erhverve 
eneret til designet (designret), jf. § 9. 

 § 2. I denne lov forstås ved 
1) »design«: et produkts eller en del af et 

produkts udseende, som er bestemt af 
de særlige træk ved selve produktet el-
ler dets udsmykning, navnlig for så vidt 
angår linjer, konturer, farver, form, 
struktur eller materiale, 

2) »produkt«: en industrielt eller hånd-
værksmæssigt fremstillet artikel, her-
under bl.a. dele, der er bestemt til at 
blive samlet til et sammensat produkt, 
samt emballage, udstyr, grafiske sym-
boler og typografiske skrifttyper, men 
ikke edb-programmer, 

3) »sammensat produkt«: et produkt, der 
består af flere bestanddele, som kan ud-
skiftes, således at produktet kan skilles 
ad og samles igen. 

 § 3. Designret kan kun opnås, hvis de-
signet er nyt og har individuel karakter. 
 Stk. 2. Et design anses som nyt, hvis 
intet identisk design er blevet offentligt til-

gængeligt før dagen for ansøgningens ind-
givelse eller prioritetsdagen, hvis der er på-
beråbt prioritet, jf. § 16. Design skal anses 
som identiske, hvis deres særlige træk kun 
adskiller sig fra hinanden på uvæsentlige 
punkter. 
 Stk. 3. Et design anses for at have indi-
viduel karakter, hvis det helhedsindtryk, 
designet giver den informerede bruger, ad-
skiller sig fra det helhedsindtryk, en sådan 
bruger får af andre design, som er blevet 
offentligt tilgængelige inden dagen for an-
søgningens indgivelse eller prioritetsdagen, 
hvis der er påberåbt prioritet, jf. § 16. Ved 
vurderingen af et designs individuelle ka-
rakter skal der tages hensyn til den grad af 
frihed, som designeren har haft ved udvik-
lingen af designet. 

 § 4. Et design til en bestanddel af et 
sammensat produkt anses kun for at være 
nyt og have individuel karakter, hvis 
1) bestanddelen efter at være blevet indfø-

jet i det sammensatte produkt fortsat er 
synlig under normal brug af produktet 
og 

2) den synlige del af bestanddelen opfyl-
der kravene om nyhed og individuel ka-
rakter. 

 Stk. 2. Ved normal brug forstås den en-
delige brugers anvendelse af det sammen-
satte produkt bortset fra vedligeholdelse, 
service eller reparation. 

 § 5. Et design er offentligt tilgængeligt, 
hvis det er blevet offentliggjort i forbindel-
se med registrering eller på anden måde er 
blevet offentliggjort, eller hvis det er blevet 
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udstillet, benyttet kommercielt eller blevet 
kendt på anden måde. 
 Stk. 2. Designet anses dog ikke for at 
være blevet offentligt tilgængeligt 
1) i de tilfælde, hvor fagkredsene inden for 

den pågældende sektor i Den Europæi-
ske Union gennem deres sædvanlige 
forretningsførelse ikke med rimelighed 
kan have fået kendskab til de omstæn-
digheder, der er nævnt i stk. 1, før da-
gen for ansøgningens indgivelse eller 
prioritetsdagen, hvis der er påberåbt 
prioritet, jf. § 16, eller 

2) hvis andre har fået kendskab til designet 
i forbindelse med et udtrykkeligt eller 
underforstået krav om fortrolighed. 

 § 6. Et design anses ikke for at være 
blevet offentligt tilgængeligt, såfremt of-
fentliggørelsen er sket inden for 12 måne-
der før dagen for ansøgningens indgivelse 
eller prioritetsdagen, hvis der er påberåbt 
prioritet, jf. § 16, 
1) af designeren eller den, til hvem desig-

nerens ret er overgået, eller af andre på 
grundlag af oplysninger, der er meddelt, 
eller foranstaltninger, der er truffet af 
designeren eller den, til hvem designe-
rens ret er overgået, eller 

2) som følge af misbrug i forhold til de-
signeren eller den, til hvem designerens 
ret er overgået. 

 § 7. Designret kan ikke opnås, hvis de-
signet 
1) strider mod offentlig orden eller sæde-

lighed, 
2) strider mod et ældre design, som først 

er blevet offentligt tilgængeligt efter da-
toen for ansøgningens indgivelse eller 
prioritetsdagen, hvis der er påberåbt 
prioritet, jf. § 16, og under forudsæt-
ning af, at ansøgningsdagen for det æl-
dre design ligger forud for ansøgnings-
dagen for det yngre design, 

3) uhjemlet 
a) gør brug af et af de elementer, der er 

anført i artikel 6 c i Pariserkonven-

tionen til beskyttelse af industriel 
ejendomsret, eller af andre kende-
tegn, emblemer og våbenskjold end 
dem, der er omfattet af artikel 6 c i 
ovennævnte konvention, og som er 
af særlig offentlig interesse, 

b) benytter en andens varemærke, fir-
ma eller andet forretningskende-
tegn, 

c) gør brug af et værk, der er ophavs-
retligt beskyttet, 

d) indeholder et ældre design. 
 Stk. 2. Ved et ældre design forstås et 
design, der er beskyttet ved 
1) ansøgning eller registrering her i landet, 
2) ansøgning om eller registrering som 

EF-design, 
3) et ikke registreret EF-design eller 
4) international ansøgning eller registre-

ring med virkning her i landet. 

 § 8. Designret kan ikke opnås til de dele 
af et produkts udseende, som 
1) udelukkende er bestemt af produktets 

tekniske funktion, eller som 
2) må reproduceres i deres nøjagtige form 

og dimensioner, for at det produkt, som 
designet angår, mekanisk kan kobles til 
et andet produkt eller placeres i, på, 
omkring eller bringes i kontakt med et 
andet produkt, så begge produkter op-
fylder deres funktion. 

 Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 
2, kan der opnås designret til et design, der 
er nyt og har individuel karakter i overens-
stemmelse med § 3, hvis designet giver 
mulighed for en mangfoldig sammenbyg-
ning eller sammenkobling af produkter i et 
modulopbygget system bestående af ind-
byrdes udskiftelige dele. 

 § 9. Designretten indebærer med de 
undtagelser, som følger af §§ 10-12, at in-
gen uden samtykke fra indehaveren af ret-
ten kan udnytte designet. En sådan udnyt-
telse omfatter navnlig fremstilling, udbud, 
markedsføring, indførsel, udførsel eller 
brug af et produkt, som designet angår, el-
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ler oplagring af et sådant produkt med de 
nævnte formål. 
 Stk. 2. Designretten i henhold til stk. 1 
omfatter ethvert design, der ikke giver den 
informerede bruger et andet helhedsind-
tryk. Ved vurderingen af designrettens om-
fang skal der tages hensyn til den grad af 
frihed, som designeren har haft ved udvik-
lingen af designet. 

 § 10. Designretten kan ikke udøves i 
forbindelse med 
1) handlinger, der foretages i privat øje-

med, 
2) handlinger, der foretages i forsøgsøje-

med, og 
3) eftergørelse i citatøjemed eller til un-

dervisningsbrug, forudsat at sådanne 
handlinger er forenelige med god for-
retningsskik og ikke i urimeligt omfang 
skader den normale udnyttelse af desig-
net, og forudsat at kilden angives. 

 § 11. Designretten kan heller ikke ud-
øves i forbindelse med 
1) udstyr på skibe og luftfartøjer, der er 

hjemmehørende i et andet land, hvis 
disse midlertidigt kommer ind her i 
landet, og 

2) import her til landet af reservedele og 
tilbehør med henblik på reparation samt 
udførelse af reparation af sådanne skibe 
og luftfartøjer. 

 § 12. Designretten omfatter ikke hand-
linger i forbindelse med designbeskyttede 
produkter, som af indehaveren eller med 
dennes samtykke er markedsført inden for 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejds-
område (EØS). 

Kapitel 2  
Ansøgning om registrering af design 

 § 13. Ansøgning om registrering af de-
sign indgives til Patent- og Varemærkesty-
relsen. 

 Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde op-
lysning om ansøgerens navn eller firma 
samt en gengivelse af designet. 
 Stk. 3. Med ansøgningen kan der tillige 
indgives en model. I så fald danner model-
len grundlag for registrering af designet. 
 Stk. 4. Søges registrering af en anden 
end den, der har frembragt designet, skal 
det efter ansøgerens eller designerens an-
modning noteres i designregistret, hvem 
der har frembragt designet. Hvis designet 
er et resultat af et samarbejde mellem flere 
designere, kan en angivelse af den pågæl-
dende gruppe af designere erstatte en angi-
velse af de enkelte designere. 
 Stk. 5. Med ansøgningen skal følge de 
fastsatte gebyrer. 

 § 14. Der kan alene knyttes retsvirknin-
ger til ansøgningen fra den dag, ansøgeren 
har indgivet afbildning eller model, som 
viser designet. 
 Stk. 2. En ansøgning kan ikke ændres til 
at angå et andet design end det, der er vist i 
ansøgningen. 

 § 15. En ansøgning kan omfatte flere 
design, hvis de produkter, for hvilke desig-
nene skal anvendes, kan henføres til samme 
klasse, jf. det internationale arrangement 
vedrørende klassifikation af industrielle 
design og modeller undertegnet i Locarno 
den 8. oktober 1968 (Locarnoarrangemen-
tet). 

 § 16. Er et design indeholdt i en ansøg-
ning om designregistrering eller om 
brugsmodelbeskyttelse i et andet land, som 
er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. 
marts 1883 om beskyttelse af den industri-
elle ejendomsret, eller som er medlem af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO), og 
søges designet registreret her i landet inden 
6 måneder fra ansøgningsdagen i dette an-
det land, skal ansøgningen i forhold til § 3 
og § 7, stk. 1, nr. 2 og 3, på ansøgerens an-
modning betragtes som indgivet samtidig 
med ansøgningen i dette andet land. 
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Designloven 

 Stk. 2. Den samme ret til prioritet efter 
stk. 1 gælder, selv om den tidligere ansøg-
ning om beskyttelse ikke hidrører fra et 
land, der er tilsluttet konventionen eller 
WTO, når en tilsvarende prioritet fra en 
dansk designansøgning indrømmes i det 
land, hvor den tidligere ansøgning blev 
indgivet, og lovgivningen i det pågældende 
land i hovedsagen stemmer overens med 
Pariserkonventionen. 
 Stk. 3. Den samme ret til prioritet efter 
stk. 1 gælder endvidere, hvis designet er 
indeholdt i en ansøgning om design- eller 
brugsmodelbeskyttelse her i landet. 
 Stk. 4. Hvis en ansøgning om registre-
ring af et design indgives her i landet senest 
6 måneder efter, at designet for første gang 
er fremvist på en officiel eller officielt an-
erkendt international udstilling, skal ansøg-
ningen i forhold til § 3 og § 7, stk. 1, nr. 2 
og 3, på ansøgerens anmodning have prio-
ritet fra denne dato. Ved de nævnte udstil-
linger forstås sådanne, som er defineret i 
konventionen angående internationale ud-
stillinger, undertegnet i Paris den 22. no-
vember 1928 og senest revideret den 30. 
november 1972. 

 § 17.3) Patent- og Varemærkestyrelsen 
påser, at ansøgningen angår et design, jf. 
§ 2, nr. 1, og at bestemmelsen i § 7, stk. 1, 
nr. 1, ikke er til hinder for registreringen. 
Endvidere påses, at ansøgningen kun inde-
holder ét design, jf. dog § 15. 
 Stk. 2. Ansøgeren kan anmode Patent- 
og Varemærkestyrelsen om at undersøge 
andre forhold af betydning for designretten, 
hvorom styrelsen har kendskab. For an-
modningen skal betales det fastsatte gebyr. 
 Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren 
fastsætter de nærmere regler om undersø-
gelsen og dens omfang. 

 § 18. Er ansøgningen i overensstem-
melse med forskrifterne, og er der intet 
fundet til hinder for registreringen, registre-
res designet. Registreringen offentliggøres 
af Patent- og Varemærkestyrelsen. Offent-

liggørelsen kan udsættes i indtil 6 måneder 
fra ansøgningsdagen eller prioritetsdagen, 
hvis der er påberåbt prioritet, jf. § 16, så-
fremt ansøgeren anmoder om det i ansøg-
ningen. 

 § 19. Har ansøgeren ikke iagttaget de 
fastsatte forskrifter for ansøgningen, eller 
finder Patent- og Varemærkestyrelsen i øv-
rigt, at der er noget til hinder for registre-
ring, skal ansøgeren underrettes herom og 
opfordres til inden en nærmere angiven 
frist at udtale sig eller træffe foranstaltnin-
ger til berigtigelse af ansøgningen. 
 Stk. 2. Undlader ansøgeren inden fri-
stens udløb at udtale sig eller træffe foran-
staltninger til berigtigelse af ansøgningen, 
henlægges denne. Den i stk. 1 nævnte un-
derretning skal indeholde oplysning herom. 
 Stk. 3. Behandlingen af en ansøgning 
kan genoptages, hvis ansøgeren inden 2 
måneder efter udløbet af den fastsatte frist 
beder om genoptagelse og fremkommer 
med sit svar eller berigtiger ansøgningen, 
samt inden nævnte frist betaler det fastsatte 
genoptagelsesgebyr. Genoptagelse kan kun 
ske én gang. 
 Stk. 4. Finder Patent- og Varemærkesty-
relsen noget til hinder for at imødekomme 
ansøgningen, og har ansøgeren haft lejlig-
hed til at udtale sig om hindringen, skal an-
søgningen afslås, medmindre Patent- og 
Varemærkestyrelsen finder grund til på ny 
at give ansøgeren opfordring som omhand-
let i stk. 1. 

 § 20. Finder Patent- og Varemærkesty-
relsen efter § 19 noget til hinder for regi-
strering, kan designet registreres i ændret 
form, hvis designet i den ændrede form op-
fylder betingelserne for beskyttelse og det 
beholder sin identitet. 
 Stk. 2. Hvis ansøgeren ikke er enig i Pa-
tent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i 
henhold til stk. 1 om registrering i den æn-
drede form, afslås ansøgningen. 
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