
Ditt design  
– din fordel

Gjør ideer til verdier

Registrer designet ditt og få en
unik posisjon i markedet.

http://www.patentstyret.no


Hvorfor registrere design?
Å utvikle produkter krever ofte investeringer. Ikke sjelden er det designet som  
skiller ditt produkt fra andres, og det kan derfor ha stor verdi. Ved å registrere 
designet kan du vise at du har enerett til å utnytte det kommersielt.

En designregistrering er viktig  
fordi den kan 

• bidra til å forebygge konflikter
• øke konkurransefortrinnet og  

bedre muligheten til å tjene penger  
på designet

• bidra til at du oppnår større  
markedsandeler 

• gi deg mulighet til å selge eller  
lisensiere ut produktet

• gjøre din virksomhet mer attraktiv  
for samarbeidspartnere og  
investorer

Vet du at det finnes
en designlov?
Designloven gjør det mulig å registrere et nytt design for å få 
dokumentert rettighet til det. Designet må da ikke ha vært vist  
offentlig i mer enn 12 måneder.
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Hvem er  
Patentstyret? 

Patentstyret er en statlig  
myndighet og et nasjonalt senter  
for immaterielle rettigheter og 
verdier. I Norge er det Patentstyret 
som registrerer design.
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Hva kan jeg registrere?          
Du kan søke designregistrering for alle produkter som har et nytt utseende. Med 
nytt menes at designet må skille seg fra det som allerede finnes på markedet. Med 
produkter menes alt fra fysiske gjenstander som møbler, husholdningsartikler og 
emballasje til grafiske fremstillinger som logoer, ikoner og skjermbilder. Du kan søke 
designregistrering av hele eller deler av produktet. Designet må være bearbeidet og 
skapt – altså ikke en ren gjengivelse av det du finner i naturen. 

Hva får jeg enerett til?             
En designregistrering omfatter kun utseendet og gir ikke enerett til en idé eller  
teknisk funksjon. Hvis du registrerer et spillebrett får du rettighet til form og  
utseende på brettet, men ikke til ideen bak spillet og reglene. Registrerer du designet
til en elektrisk tannbørste, får du enerett til hvordan tannbørsten ser ut, men ikke til 
hvordan den fungerer rent teknisk.

Er det dyrt?                                 
Å registrere et design i Norge koster kr 1 900, og denne registreringen gjelder for 
fem år. Du kan forlenge vernet til maksimalt 25 år mot å betale fornyelsesavgifter.

Hvordan registrere design?
For å registrere design i Norge må du sende søknad til Patentstyret med bilder eller 
tegninger som viser det ferdige designet. Det er viktig med tydelige bilder for å få et 
godt vern. Send søknaden via Altinn eller patentstyret.no. Ønsker du å registrere 
design i andre land, finner du informasjon om dette på nettsiden vår.
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Bruk rettigheten!

En designrett er til for å brukes 
– vis tydelig at du eier designet!
Markedsfør på nettsiden,
emballasjen, produktet og
i markedsmateriellet at dette
er et registrert design.

«Det er fordelaktig å kunne vise til designregistreringen 
overfor potensielle kunder, og den bidrar til entusiasme 
internt i bedriften.»

Posten Norge ønsket et kjøretøy som 
kunne bidra til lavere driftskostnader, 
høyere effektivitet og renere miljø. 
Loyds Industri AS har derfor utviklet 
PAXSTER® – et lite, elektrisk kjøretøy 

hundre prosent designet for post- 
leveranse.

I en sterkt konkurranseutsatt bransje 
med stor kopieringsvilje ønsker vi  
naturligvis å beskytte våre design-
messige fortrinn på best mulig måte 
– nemlig med designregistrering
gjennom Patentstyret. Loyds satser
sterkt på innovasjon, og vi ser det
som avgjørende å kunne sikre de
industrielle rettighetene våre for både
eksisterende og nye produkter.

Anders Romberg
Konseptutvikler
Loyds Industri AS
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• Synliggjøre bedriftens verdier
• Tiltrekke deg samarbeidspartnere og investorer
• Skape trygge rammer for samarbeid
• Forebygge konflikter
• Styrke markedsposisjonen din
• Påvirke hvem som skal tjene penger på ditt design
• Inngå salgs- og lisensavtaler
• Vise seriøsitet og oppnå respekt i markedet

Har du spørsmål om det å registrere design? 
Ta gjerne kontakt med Patentstyret for gratis veiledning 
eller les mer på patentstyret.no.

Lurer du på hvilke design som allerede er registrert i Norge? 
Sjekk dette på search.patentstyret.no/advanced.

Registrere design – enklere og rimeligere enn du kanskje tror?

Hva kan du bruke en 
designregistrering til?

http://www.patentstyret.no
https://search.patentstyret.no/advanced
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Patentstyret
Besøksadresse: 
Sandakerveien 64, Oslo

Postadresse: 
Postboks 4863 Nydalen, 
0422 OSLO

Kundesenter: 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Treff oss på:

patentstyret.no

mailto:post%40patentstyret.no?subject=
http://www.patentstyret.no
https://www.facebook.com/patentstyret
https://www.facebook.com/patentstyret
https://twitter.com/patentstyret
https://www.linkedin.com/company/patentstyret/
http://www.npi.int

