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NÅR DU HAR SØGT OM DESIGNBESKYTTELSE

MERE INFORMATION
Har du spørgsmål til din ansøgning eller vores sagsbehandling, er du velkommen til at
ringe til vores kundecenter på telefon 43 50 83 01.

PVS-011-160407

Du kan også overveje, om det, du beskytter med din designregistrering, også skal
beskyttes på andre måder. Er det et produkt med en særlig teknisk indretning, kan du
måske få patent på det, og hvis det har et særligt navn eller logo, kan du beskytte det
som varemærke. Du kan læse mere om de forskellige former for registreringer på vores
hjemmeside, www.dkpto.dk

Patent- og
Varemærkestyrelsen
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Helgeshøj Allé 81
DK - 2630 Taastrup

Tlf : 43 50 80 00
Fax : 43 50 80 01

pvs@dkpto.dk
www.dkpto.dk
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HVAD SKER DER MED DIN ANSØGNING?
Et design kan godt registreres, selv om det muligvis ligner et andet design,
der allerede ﬁndes. Til gengæld kan registreringen også senere ophæves, hvis
andre mener, at dit design krænker et andet design.

HVORNÅR HØRER DU FRA OS?

HVAD UNDERSØGER VI?

Når vi har modtaget din ansøgning om registrering af dit design, begynder vi at behandle
den, så snart vi har modtaget ansøgningsgebyret fra dig.

Når vi behandler din designansøgning, gennemgår vi billedmaterialet og beskrivelsen
af designet. Vi vurderer også, om designet
strider mod offentlig orden og sædelighed.

Du vil høre fra os, når vi er færdige med at
behandle din ansøgning. Det tager normalt
ikke mere end tre uger. Vi kontakter dig også,
hvis vi mangler nogle oplysninger, eller hvis
billedmaterialet ikke er godt nok.

Vi undersøger ikke, om dit design er nyt
eller unikt. Kun hvis du har bedt om også at
få lavet en supplerende forundersøgelse,
undersøger vi, om dit design er nyt. Det vil
sige, at vi checker, at det ikke ligner andre
design, der allerede ﬁndes. Resultaterne sender vi til dig i en søgerapport.

Alle design, der registreres, offentliggør vi
også i Dansk Designtidende. Vi fortæller dig
på forhånd, hvornår dit design offentliggøres.
Det er muligt for os at vente med registreringen eller at registrere designet hurtigere,
hvis du ønsker det.

Hvis det er en dansk designansøgning, du
har indleveret, har du mulighed for at videreføre den til udlandet. Det skal du gøre, inden
der er gået seks måneder, efter at du indleverede ansøgningen til os. Du kan læse mere
om designregistrering i udlandet på vores
hjemmeside, www.dkpto.dk.

Resultatet af den supplerende forundersøgelse er kun vejledende, og kan altså ikke
føre til, at du får afslag på din ansøgning.

HVAD SKAL DU GØRE NÅR
DESIGNET ER REGISTRERET?

Du skal være opmærksom på, at du selv eller
andre senere kan få afgjort, om din designregistrering er holdbar – det kalder vi en
prøvning. Sager om prøvning sker ved domstolene eller hos Patent- og Varemærkestyrelsen, og kan lede til, at en registrering
ophæves igen. Det kan for eksempel skyldes,
at dit design ligner et allerede eksisterende
design for meget.

Nogle vælger dog at trække deres ansøgning
tilbage, hvis deres design ligner et allerede
kendt design.
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HVORNÅR BLIVER
DESIGNET REGISTRERET?
Hvis din ansøgning er i orden, sender vi dig
et registreringsbevis, som er et bevis for din
registrering af designet.

Beskyttelsen af dit design gælder i 5 år fra
ansøgningsdatoen, medmindre du betaler
for en længere beskyttelsesperiode. Du kan
efterfølgende forny registreringen for en eller
ﬂere 5-årige perioder. Designbeskyttelsen
kan højst gælde i 25 år (reservedele kan dog
højst beskyttes i 15 år).

Du vil modtage en opkrævning, når det er
tid til at forny din registrering. Men det er dit
eget ansvar, at gebyrerne for fornyelse bliver
betalt til tiden. Sker det ikke, gælder din
registrering ikke længere.
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