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Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter
om elektronisk patentansökan;

beslutade den 27 juni 2008.

Patent- och registreringsverket föreskriver med stöd av 2 a § patentkungörel-
sen (1967:838)1 följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för elektronisk överföring och elektronisk un-
derskrift av patentansökningar enligt 2 a § patentkungörelsen (1967:838).

Definitioner

2 § Begrepp som används i dessa föreskrifter har samma innebörd som i
Grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimatio-
ner och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 1
augusti 2008.

Elektronisk överföring och underskrift av en svensk patentansökan 

3 § En svensk patentansökan får i form av ett elektroniskt dokument lämnas
till Patent- och registreringsverket (PRV) genom den elektroniska tjänst som
PRV anvisar på sin webbplats www.prv.se och som stöds av programvaran
epoline® Online Filing (eOLF). Tjänsten är tillgänglig för var och en som av
PRV registrerats som användare av den. Den som vill registreras som använ-
dare ska uppge en e-legitimation som avses i 4 § samt förklara sig godta de
villkor för användning som PRV i övrigt ställer upp. Formulär för begäran om
användarregistrering finns på webbplatsen www.prv.se. 

4 § En patentansökan i form av ett elektroniskt dokument som avses i 3 § ska
ha skrivits under av patentsökanden eller dennes ombud med användande av
en e-legitimation utfärdad av Europeiska patentverket eller en annan därmed
likvärdig e-legitimation som PRV godtar för ändamålet. På PRV:s webbplats
www.prv.se anges vilka e-legitimationer som godtas.

5 § PRV svarar i egenskap av förlitande part för bl.a. giltighetskontroll och
spärrkontroll av e-legitimationer, så som avses i avsnitten 5.3–5.8 i Grundläg-
gande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer och
elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 1 augusti

1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331. Senaste lydelse av 2 a § 2008:368.
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PRVFS 2008:4 2008. Om en sådan kontroll eller någon annan omständighet ger PRV grund
för att ifrågasätta riktigheten av det elektroniska dokumentet, kan verket, med
tillämpning av 10 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223), begära att av-
sändaren bekräftar dokumentet med en egenhändigt underskriven handling.

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Patent- och registreringsverket

Lars Björklund

Åsa Fransson
(patentavdelningen)

Edita Stockholm 2008
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