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Vedtægter for Nævnet for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthånd-
værk (Designnævnet)  
  

§ 1. Om Designnævnet 

Stk. 1. Designnævnet er nedsat af Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthånd-

værk i overensstemmelse med foreningens vedtægter.  

Stk. 2. Designnævnet har samme hjemsted som foreningen.  

Stk. 3. Designnævnet er i sin virksomhed uafhængigt af foreningen. 

 

§ 2. Designnævnets kompetence 

Stk. 1. For Designnævnet kan indbringes konkrete retstvister om et eller flere af følgende spørgsmål: 

(a) Hvorvidt en frembringelse i form af arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet af 

de i Danmark gældende regler om ophavsret og/eller designret; 

(b) Hvorvidt en parts rettigheder efter de under pkt. (a) nævnte regler om ophavsret og design-

ret er krænket af den anden part. 

(c) I forbindelse med en afgørelse af spørgsmål (b) kan Designnævnet tillige tage stilling til, 

hvorvidt en parts handlinger i Danmark vedrørende arkitektur, design eller kunsthåndværk 

indebærer en overtrædelse af god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, eller et 

etisk kodeks. 

Stk. 2. Sagens parter kan indgå en voldgiftsaftale om, at Designnævnet skal fungere som en voldgifts-

ret. Når Designnævnet fungerer som en voldgiftsret, omfatter nævnets kompetence – ud over de i § 

2, stk. 1, nævnte spørgsmål – også andre retlige spørgsmål med relation hertil, herunder spørgsmål 

om indgåelse, fortolkning og gyldighed af aftaler samt civilretlige sanktioner for de i § 2, stk. 1, litra b, 

nævnte krænkelser, medmindre parterne i deres voldgiftsaftale har aftalt andet. 

Stk. 3. Sagens parter kan indgå en aftale om, at en tvist, som kan behandles af Designnævnet, skal 

søges løst ved mediation gennem Designnævnet. I så fald udpeger Designnævnets sekretær en medi-

ator. Der fastsættes nærmere regler om mediation i Designnævnets forretningsorden, jf. § 7. 

Stk. 4. En klage til Designnævnet kan indgives af enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. 

Designnævnets forperson eller næstforperson afgør, hvorvidt der foreligger den fornødne retlige inte-

resse. 

Stk. 5. Designnævnet kan ikke behandle en konkret retstvist, der er afgjort ved endelig dom, en bin-

dende voldgiftskendelse eller et retsforlig.  

Stk. 6. Designnævnet kan ikke behandle en tvist, der er omfattet af en gyldig voldgiftaftale, som ikke 

angår brug af Designnævnet som voldgiftsret, medmindre indklagede svarer i sagen uden at påberåbe 

sig voldgiftsaftalen. 

Stk. 7. Verserer der mellem parterne sag ved domstolene om den samme tvist, eller anlægger en af 

parterne en sådan sag, kan Designnævnets forperson eller næstforperson afvise eller udsætte sagen. 

Stk. 8. Designnævnets forretningsudvalg, jf. § 3, stk. 4, kan afvise at behandle en sag, såfremt  
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(a) sagen ikke skønnes egnet til behandling ved Designnævnet,  

(b) behandlingen af sagen i alvorlig grad vil hindre Designnævnet i at fungere effektivt, eller 

(c) det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i klagen. 

Stk. 9. Designnævnets forretningsudvalg kan bemyndige sekretariatet til at træffe afgørelser som 

nævnt i stk. 8. 

 

§ 3. Designnævnets sammensætning, forretningsudvalg og sekretariat 

Stk. 1. Forpersonen bestemmer fra sag til sag, hvilke medlemmer der skal deltage i sagens afgørelse. 

Ved Designnævnets afgørelse af sager deltager forpersonen eller næstforpersonen samt mindst 2 øv-

rige nævnsmedlemmer, hvoraf mindst én skal have en juridisk uddannelse.  

Stk. 2. Nævnet indkaldes af forpersonen eller næstforpersonen. 

Stk. 3. Nævnet træffer afgørelse efter simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forperso-

nens, alternativt næstforpersonens, stemme udslagsgivende. 

Stk. 4. Designnævnets forretningsudvalg består af nævnets forperson, næstforperson, et nævnsmed-

lem med en juridisk uddannelse samt to øvrige nævnsmedlemmer. De tre sidstnævnte nævnsmedlem-

mer udpeges af nævnets forperson og næstforperson i forening efter høring af foreningens bestyrelse. 

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når nævnets forperson og mindst 2 andre medlemmer er 

til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forpersonens stemme 

afgørende. 

Stk. 5. Designnævnet bistås af et sekretariat. Sekretariatet besvarer skriftlige, telefoniske og personlige 

henvendelser til nævnet, forbereder klagesagerne til behandling i nævnet, deltager i møder og even-

tuel forligsmægling m.v. efter reglerne i Designnævnets forretningsorden. Sekretariatet vedligeholder 

desuden Designnævnets hjemmeside og offentliggør Designnævnets afgørelser. 

 

§ 4. Habilitet og tavshedspligt 

Stk. 1. Spørgsmål om nævnsmedlemmers eller juridiske sekretærers habilitet afgøres efter retspleje-

lovens regler om inhabilitet.  

Stk. 2. Er et medlem af nævnet inhabilt, og kan nævnet ikke finde et andet medlem, der kan indtræde 

på fagområdet, kan nævnets forperson bede bestyrelsen i Foreningen for Arkitektur, Design og Kunst-

håndværk om at udpege en anden til at indtræde som medlem ved bedømmelse af den pågældende 

sag. 

Stk. 3. Designnævnets medlemmer og sekretariat har med undtagelse af oplysninger, som er offentligt 

tilgængelige, tavshedspligt om de oplysninger, som fremkommer som led i behandlingen af sager ved 

nævnet, medmindre andet følger af Designnævnets vedtægter, Designnævnets forretningsorden eller 

gældende lovgivning. 

 

§ 5. Gebyr og omkostninger i sager, hvori Designnævnet ikke fungerer som en voldgiftsret 

Stk. 1. Det er en betingelse for at få behandlet en sag, hvori Designnævnet ikke fungerer som en vold-

giftsret, at der betales et gebyr for sagens behandling. Gebyret består af et registreringsgebyr og et 
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sagsbehandlingsgebyr. Gebyrernes størrelse fastsættes af Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitek-

tur, Design og Kunsthåndværk efter høring af Designnævnets forperson og fremgår af Designnævnets 

hjemmeside.  

Stk. 2. Registreringsgebyret refunderes ikke, uanset sagens udfald.  

Stk. 3. Hvis behandlingen af sagen medfører særlige omkostninger, er nævnet berettiget til at kræve 

meromkostningerne dækket af den, hvis forhold giver anledning til meromkostningerne. Nævnet ori-

enterer parten om sin beslutning og beder vedkommende indbetale et aconto beløb til dækning af 

disse omkostninger.  

Stk. 4. Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part. 

 

§ 6. Gebyrer og omkostninger i sager, hvori Designnævnet fungerer som en voldgiftsret 

Stk. 1. I sager, hvor Designnævnet fungerer som en voldgiftsret, fastsætter Designnævnet nævnets 

vederlag og godtgørelse for udlæg ved behandling af sagen, samt fordeler disse mellem sagens parter, 

efter voldgiftslovens regler. Designnævnet kan pålægge parterne at stille sikkerhed herfor efter vold-

giftslovens regler. Nærmere regler herom kan optages i Designnævnets forretningsorden, jf. § 7. 

 

§ 7. Designnævnets forretningsorden 

Stk. 1. Designnævnets forretningsudvalg fastsætter en forretningsorden, som skal være offentligt til-

gængelig på Designnævnets hjemmeside. Den første forretningsorden fastsættes dog af Designnæv-

nets forperson. Forretningsordenen skal indeholde de fornødne regler om sagens behandling, herun-

der om høring af tvistens parter, opbevaring af nævnets sagsakter, adgang til aktindsigt samt om of-

fentliggørelse af Designnævnets afgørelser.  

Stk. 2. Designnævnets forretningsudvalg kan ændre en allerede fastsat forretningsorden. 

Stk. 3. Designnævnets forretningsorden skal sammen med Designnævnets vedtægter være tilgænge-

lige på Designnævnets hjemmeside. 

 

§ 8. Designnævnets økonomi og ansvar 

Stk. 1. Foreningen afholder alle udgifter til etablering og drift af Designnævnet, som ikke dækkes af de 

modtagne gebyrer. Foreningens betalingsforpligtelse gælder også for det tilfælde, at Designnævnet 

igennem sit virke pådrager sig et erstatningsansvar. 

Stk. 2. Foreningens sekretariat forestår Designnævnets bogføring. 

Stk. 3. Designnævnets medlemmer og sekretariat kan ikke gøres ansvarlig for nogen handling eller 

undladelse i forbindelse med nævnets sagsbehandling og afgørelser, medmindre og kun i det omfang 

en sådan ansvarsbegrænsning er udelukket ved lov. 
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§ 9. Årsberetning 

Stk. 1. Hvert år inden 1. marts udarbejdes en beretning om Designnævnets virksomhed i det foregå-

ende kalenderår. Beretningen sendes til Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunst-

håndværk og offentliggøres på Designnævnets hjemmeside www.designnaevnet.dk. 

 

§ 10. Ændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan ændres af Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunst-

håndværks generalforsamling. 

 

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 23. februar 2022 

 

______________________ 

Svend Onø, dirigent 
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