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A N M O D N I N G   O M   U D T A L E L S E   F R A  
R E S P O N S U M U D V A L G E T 

Responsumudvalget kan udtale sig om, hvorvidt konkret arkitektur, design eller kunsthåndværk må anses for 
at nyde retlig beskyttelse efter lovgivningen om ophavsret og designret. 

Verserer der en sag ved domstolene eller ved en voldgiftsret, kan Responsumudvalget efter parternes eller 
rettens anmodning til vejledning for retten eller voldgiftsretten afgive en udtalelse om ovennævnte 
spørgsmål. 

Det koster et gebyr på 12.500 kr. inkl. moms at anmode om en udtalelse fra Responsumudvalget. 

1. OPLYSNING OM AT SAGEN BEHANDLES VED ANDRE INSTANSER

Angiv, om sagen behandles ved eller er afgjort af Designnævnet, en domstol eller en voldgiftsret. 

Responsumudvalget kan ikke afgive en udtalelse om et spørgsmål, hvorom der på tidspunktet for 
Responsumudvalgets behandling af sagen verserer en sag ved Designnævnet. Ligeledes kan 
Responsumudvalget ikke afgive en udtalelse om et spørgsmål, som er endeligt afgjort af Designnævnet, 
domstolene eller en voldgiftsret. 

2. OPLYSNINGER OM ANMODEREN

Angiv, hvem der anmoder om udtalelsen. Herunder skal du angive, hvorvidt udtalelsen ønskes til brug for en 
verserende sag ved domstolene eller en voldgiftsret. 

Det er en forudsætning for, at Responsumudvalget kan afgive en udtalelse, at parterne er enige om at 
indhente en udtalelse til brug for den verserende sag, eller at retten eller voldgiftsretten har bestemt, at der 
skal indhentes en udtalelse. 

Er det retten eller voldgiftsretten, der har truffet afgørelse om indhentelse af en udtalelse fra 
Responsumudvalget, skal du medsende en kopi af afgørelsen herom. 

NAVN(E) 

EVT. CVR-NR. 

ADRESSE 

POSTNR. OG BY 

TELEFONNR. 

MAIL-ADR. 

EVT. ADVOKAT 

3. HVILKET SPØRGSMÅL ØNSKER DU EN UDTALELSE OM?
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4. BAGGRUNDEN FOR DIN ANMODNING

Angiv, hvorfor du ønsker, at Responsumudvalget skal afgive en udtalelse i sagen. Du skal grundigt beskrive, 
hvad der er baggrunden for dit spørgsmål, herunder skal du beskrive, hvorfor du mener, at din arkitektur, dit 
design eller dit kunsthåndværk må anses for at nyde retlig beskyttelse efter lovgivningen om ophavsret og 
designret. Du skal både angive de faktiske og de retlige omstændigheder, som du mener begrunder din 
rettighed. 

5. HVILKE OPLYSNINGER SKAL INDGÅ I SAGEN?

Angiv de dokumenter og andre beviser, som du ønsker, skal indgå ved Responsumudvalgets vurdering. 
Dokumenter, som du ønsker at påberåbe dig, skal vedlægges som bilag og litreres (bilag 1, bilag 2 osv.). 
Fysiske produkter, som du ønsker, skal indgå i sagen, skal indleveres til Responsumudvalget på den måde, 
som bestemmes af sekretariatet. Responsumudvalget vil behandle din sag på skriftligt grundlag. 

6. OFFENTLIGGØRELSE AF RESPONSUMUDVALGETS UDTALELSE

Responsumudvalgets udtalelse gøres offentligt tilgængelig i anonymiseret form. Dette gælder dog ikke, du 
ikke ønsker udtalelsen offentliggjort. Ved anonymisering tages der hensyn til, om en anonymisering, 
herunder udeladelse af konkrete oplysninger, er påkrævet af hensyn til private eller offentlige interesser. 
Angiv, hvis du ikke ønsker udtalelsen offentliggjort, eller hvis der er særlige forhold, som 
Responsumudvalget skal være opmærksom på i relation til anonymisering. 

Anmodningen med eventuelle bilag sendes til kontakt@responsumudvalget.dk. 

Det koster et gebyr på 12.500 kr. inkl. moms at få behandlet en anmodning om en udtalelse af 
Responsumudvalget. Anmodningen vil ikke blive behandlet, før gebyret er betalt. 

Betaling kan ske til reg.nr.: 0400 kontonr.: 4027946149. 

Det er vigtigt, at du har udfyldt hele skemaet og læst vejledningen omhyggeligt

Dato og underskrift 
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