
 
 

KOPI AF DIT DESIGN 
WEAR 
 
Patent- og Varemærkestyrelsen tilbyder indledende vejledning om bekæmpelse af kopivarer. 
WEAR og Dansk Erhverv yder ikke juridisk assistance i kopisager. Men du er som medlem altid velkommen 
til at ringe for gode råd om hvordan du kan reagere i tilfælde af kopiering af dit design. 
 
Som virksomhed kan du hente gratis assistance hos Patent- og Varemærkestyrelsen. De har gode råd til 
hvordan du kan undgå at blive kopieret. De vejleder ligeledes i den situation hvor du er blevet kopieret. 
 
Patent- og Varemærkestyrelsen har også en hotline hvor der kan hentes vejledning. Hotlinen kan kontaktes 
telefonisk på hverdage mellem kl. 9.30-11.30 på telefon 22 60 56 87. Hotlinen kan desuden kontaktes pr. mail 
til enforce@dkpto.dk. 
 
IPR-forsikringer 
https://www.dkpto.dk/ipr-forsikringer 
Danske virksomheder har mulighed for at tegne en forsikring, som blandt andet kan dække omkostningerne 
til at håndhæve deres IP-rettigheder over for krænkere. Tegning af forsikring for IP-rettigheder er 
udelukkende et anliggende mellem forsikringstageren og forsikringsudbyderen og sker uden ansvar af nogen 
art for Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan læse mere om muligheden for forsikring af IP-rettigheder på 
ovenstående link. 
 
Jegvælgerægte.dk 
https://www.jegvaelgeraegte.dk/for-virksomheder/  
jegvælgerægte.dk er et fælles offentligt tiltag mod udbredelse af kopivarer. Hjemmesiden drives af 
Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, som består af et netværk af 12 samarbejdende myndigheder. 
Udover information til forbrugere, så har siden også særskilt information til virksomheder, med gode råd til, 
hvordan virksomheder kan forebygge kopiering – og hvad man kan gøre, hvis skaden alligevel sker.  
Det er også på jegvælgerægte.dk at du kan læse mere om toldanmodninger: 
https://www.jegvaelgeraegte.dk/for-virksomheder/toldsamarbejde/#bed-myndighederne-om-hjaelp  
 
Hotline om Kopivarer 
https://www.dkpto.dk/om-os/forretningsbetingelser/hotline-om-kopivarer 
Patent- og Varemærkestyrelsen tilbyder indledende vejledning om bekæmpelse af kopivarer, og håndhævelse 
over for krænkere, gennem Hotline om kopivarer. Hotlinen kan kontaktes telefonisk på hverdage mellem kl. 
9.30-11.30 på telefon 22 60 56 87. Hotlinen kan desuden kontaktes pr. mail på enforce@dkpto.dk. 
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