
Patent- och registreringsverkets
författningssamling
ISSN 0347 500X

PRVFS 2005:1
P:57
Utkom från trycket
den 28 februari 2005

1

Föreskrifter om ändring i Patent- och 
registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, 
P:32) med patentbestämmelser;

beslutade den 13 januari 2005.

Patent- och registreringsverket föreskriver med stöd av 30 § patentkungörel-
sen (1967:838)1 att 46, 47, 48, 49 och 54 §§ i Patent- och registreringsverkets
föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser skall ha följande
lydelse.

46 § Frister för svar på förelägganden och underrättelser löper från den dag
föreläggandet eller underrättelsen daterats, om annat inte följer av 49 §.

47 §2 Har en patentansökan formella brister utfärdar PRV så snart det kan
ske ett särskilt föreläggande (formellt föreläggande), när bristerna består i att 

1. ansökningsavgiften inte är fullt betald,
2. handlingen inte är undertecknad av sökanden eller dennes ombud,
3. sökanden eller dennes ombud inte har bekräftat inlämning via telefax ge-

nom att ge in ansökningshandlingen med bilagor i original,
4. de ursprungligen ingivna bilagorna inte innefattar beskrivning eller pa-

tentkrav, eller ritning till vilken det hänvisas i beskrivningen, eller bilagorna
är av sådan beskaffenhet att det är uppenbart att nyhetsgranskning inte kan fö-
retas,

5. uppfinnarens namn och/eller adress inte har uppgivits, 
6. en svensk översättning av beskrivning och/eller patentkrav från annat

språk än norska, danska eller engelska saknas,
7. svensk översättning av beskrivning och/eller patentkrav från norska,

danska eller engelska saknas, och prioritet åberopas i ansökan i vilken ingiv-
ningsdagen är senare än åtta månader från prioritetsdagen, eller

8. sammandrag saknas och prioritet åberopas i ansökan i vilken ingivnings-
dagen är senare än åtta månader från prioritetsdagen.
PRV kan i ett formellt föreläggande göra sökanden uppmärksam på brister av
annat slag än som nu nämnts, med upplysning att sådana brister senare kan
komma att påtalas i ett tekniskt föreläggande som avses i 48 §.

Svarsfristen vid ett formellt föreläggande skall vara tre månader, om inte
annat framgår av tredje stycket eller av 49 §, eller det finns särskilda skäl att
sätta fristen kortare. 

1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331. Senaste lydelse av 30 § 1993:1312.
2 Senaste lydelse PRVFS 1999:3, P:41.
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PRVFS 2005:1 Har i ett formellt föreläggande påtalats att ansökningsavgiften inte är fullt
betald skall avgiften betalas och samtliga övriga brister av sådant slag som
anges i första stycket 2–8 avhjälpas inom en månad. Om bristande betalning
endast avser tilläggsavgift för fler patentkrav än tio skall dock svarsfristen om
tre månader gälla för samtliga brister av sådant slag som anges i första stycket
1–8. Tilläggsavgiften beräknas i så fall på grundval av de patentkrav, som står
kvar vid tremånadersfristens utgång.

48 §3 Vid föreläggande med anledning av materiella brister (tekniskt före-
läggande) skall svarsfristen vara fyra månader om 49 § inte skall tillämpas.
PRV får om det finns särskilda skäl sätta fristen kortare.

49 §4 Om svensk översättning av beskrivning och/eller patentkrav saknas i
en ansökan som är avfattad på norska, danska eller engelska och ansökan i öv-
rigt inte har någon annan formell brist än som består i att

1. svenskt sammandrag saknas,
2. ansökningshandlingen saknar korrekta underskrifter,
3. patentkrav och/eller sammandrag inte är uppställda på separat A4-sida,
4. de ingivna handlingarna inte är utförda enligt gällande föreskrifter,
5. fullmakt för ombudet saknas,
6. överlåtelsehandling saknas, eller att
7. intyg saknas om att senare inkomna handlingar har motsvarighet i tidiga-

re inlämnade handlingar, skall, om annat inte följer av 47 §, sökanden föreläg-
gas att avhjälpa samtliga brister inom 16 månader från den dag då ansökan
gjordes eller anses gjord, eller, om prioritet enligt 6 § PL åberopas, från den
dag då den prioritetsgrundande ansökan gjordes. Svarsfristen får dock sättas
kortare om handlingarna eller uppgifterna behövs för PRV:s behandling av
ärendet.

54 §5 På begäran får PRV medge anstånd med svar på ett tekniskt föreläg-
gande som utfärdats med fyra månaders svarsfrist. Anstånd skall i sådant fall
medges med två månader, om särskilda skäl inte talar för att tiden bestäms an-
norlunda. I fråga om andra svarsfrister i patentansökningsärenden, samt svars-
frister i invändningsärenden och ärenden om tilläggsskydd enligt 105 § PL,
får anstånd med svar medges endast om det finns särskilda skäl.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2005.

GUN HELLSVIK

Anders Ryberg
(Patentavdelningen)

3 Senaste lydelse PRVFS 2000:7, P:43.
4 Senaste lydelse 2003:4, P:55.
5 Senaste lydelse 2003:4, P:55.
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