
Patent- och registreringsverkets 
författningssamling 

ISSN 0347-500x 

Patent- och registreringsverkets kungörelse 
om närmare föreskrifter för ansökan om mönsterskydd 

PRVFS 1977:1 
M:1 

utfärdad den 2 maj 1977. 

Patent- och registreringsverket får med stöd av 38 § mönsterskyddsför- 

ordningen meddela följande föreskrifter för ansökan om registrering av 

mönster m. m. 

(ML = mönsterskyddslagen. MF = mönsterskyddsförordningen). 

Ansökan om registrering av mönster med bilagor 

Ansökningshandling 

Ansökan om registrering av mönster bör skrivas på en av patent- och re- 

gistreringsverket fastställd och tillhandahållen blankett och inges i ett ex- 

emplar. 

Bild 

För att bild skall anses vara godtagbar, krävs följande: 

Bilden skall visa mönstervaran eller ornamentet i hela dess längd och 

bredd samt i förekommande fall djup. Detaljbild godtas ej såsom enda av- 

bildning, men förstoring av detaljer kan undantagsvis tillåtas efter möns- 

tersektionens bestämmande. Exempel: Upprepas mönstret på en och sam- 

ma vara utan variation - som t. ex. i fråga om textilmetervaror, tapeter 

och bildäck - räcker det med att en del av varan återges, förutsatt att hela 

figurationen framgår. Detta kan i fråga om textilier och tapeter visas ge- 

nom att man återger hela varans bredd samt ett så långt stycke att hela fi- 

gurationen samt slutet och början på kringliggande figurationer visas samt i 

fråga om bildäck genom att mönstringen visas tydligt t. ex. i förstoring. Är 

mönstervaran eljest ”oändlig” (dragna profiler, balkar o. d.) får bilden visa 

början och slutet i en följd med brottytor på mitten. alternativt en profil- 

teckning samt mönstervaran i perspektiv, avslutat med en brottlinje. Däre- 

mot får inte varan återges enbart med ett profilsnitt. 

Bildmaterialet skall ge en klar uppfattning om mönstrets hela utseende. 

Särskilt då mönstret är tredimensionellt och osymmetriskt kan det erford- 

ras bilder från olika håll för att mönstret skall anses visat. Som regel visar 

en bild tagen ur sned vinkel ett tredimensionellt mönster bättre än en bild 

som tagits rakt framifrån eller rakt från sidan. 

Bilden skall visa enbart mönstervaran eller ornamentet. Ovidkommande 

föremål får inte finnas på bilden. Bakgrunden bör vara neutral och kontras- 

tera mot mönstret. Bilden får inte innehålla missvisande skuggor. 

Utkom från trycket 
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Bilden skall visa hur mönstret ter sig för en betraktare. Konstruktionsrit- 
ningar. sprängskisser eller andra bilder som visar mönstervaran i genom- 

skärning eller med hjälplinjer godtas ej. 

Bilder som visar varans insida godtas om denna på grund av varans an- 

vändning är en del av varans utseende. Så t. ex. kan ett kylskåp visas med 

öppen dörr om inredningen har en ny formgivning. 

Bilden skall vara så tydlig och kontrastrik att detaljer i mönstret syns 

klart även på en reproduktion i annan storlek. Är mönstret tredimensio- 

nellt skall detta framgå av bilden eller bilderna. 

Bild kan vara fotografi eller teckning (helst perspektivteckning). Den får 

inte vara vikt, hoprullad eller fäst vid annan bild eller handling. Inges flera 

bilder bör de visa mönstret i samma skala. Om mönstret inte går att avbilda 

fotografiskt (varan är t. ex. av genomskinligt material) skall det visas ge- 

nom teckning. Teckning bör vara i original, i xerografisk eller annan be- 

ständig kopia. Blåkopia eller annan kopia som framställs med vätskekopie- 

ringsmaskin godtas ej. Ej hellergodtas rastrad bild som t. ex. förekommer i 

katalogblad. broschyr eller annat tryckalster. Är mönstret färg skall två 

exemplar av varje bild vara i färg och ett exemplar vara i svartvitt. Eljest 

skall alla tre bildexemplaren vara i svartvitt. 

Modell 

Modell och bild skall visa samma mönster. 
Överensstämmer bild och modell och är modellen ingiven före kungö- 

randet av ansökningen, skall denna anses visa mönstret. 
Överensstämmer de inte (mönstrets identitet är rubbad) är det det först 

visade mönstret som ansökningen skall anses avse (se även 2.1.). 

Är bild och modell ingivna samtidigt men visar de inte samma mönster 

anses ansökningen omfatta två olika mönster. Ansökningen kan då delas 

på två ansökningar (se 2.3. nedan). Den kan återtagas beträffande det ena 

mönstret. 

Beskrivning av mönstret 

Varuuppgiften och ansökningen i övrigt med bilagor skall inte innehålla 

beskrivning av mönstret. Beskrivning över funktion, konstruktion, materi- 

alval eller liknande samt konstruktionsritning e. d. som givits in i ärende 

beaktas inte vid ärendets prövning. 

Varuuppgiften 

Varuuppgiften skall ange varje enskilt föremål, som skall omfattas av 
skyddet. Som varuuppgift skall såvitt möjligt användas fackuttryck som 

begagnas inom ifrågavarande bransch i Sverige. Uppgiften skall vara så 
tydlig att det kan avgöras till vilken klass mönstret hör. I ansökan som av- 

ser samregistrering av flera mönster skall sökanden åsätta varje varuupp- 

gift i ansökningshandlingen ett nummer, vilket även skall anges på varje 

avbildning av ifrågavarande mönster. 

Fullmakt 

Fullmakt skall innehålla uppgifter om sökandens och ombudets namn, 

hemvist och adress och om ansökningsföremålet. Om meningen är att full- 

makten också skall innefatta bemyndigande för ombudet att för mönster- 



havarens räkning efter ansökningens registrering mottaga delgivning och 

andra meddelanden skall detta tydligt framgå av fullmakten (s. k. fullstän- 

dig fullmakt). 

Sökande från Danmark och Norge behöver inte använda ombud. Sådan 

sökande kan även lata sig företrädas av danskt eller norskt ombud. Ombud 

för andra utländska sökande än de nämnda måste ha ovan beskrivna full- 

ständiga fullmakt. Ombud får vara såväl fysisk som juridisk person. 

Nyhetsförsäkran 1.7 

Försäkran om mönstrets nyhet får för sökande inom Norden inte vara 10 § tredje 

daterad tidigare än 14 dagar före och för annan sökande inte tidigare än en stycket ML 

manad före ansökningens ingivningsdag eller den dag ansökningen skall 

anses gjord. Ny hetsförsäkran får ej undertecknas genom ombud. 

Avgifter 1.8 

Vid beräkning av kungörelseavgift gäller att ett fotografi eller en teck- 29 § MF 

ning, som innehåller flera avbildningar (projektioner) av mönstret, anses 

innehålla lika många bilder som det är avbildningar (projektioner). 

Vid samregistrering gäller att 

klassavgift utgår för varje klass till vilken mönstret hänföres utöver den 

första för varje mönster, och att, då samregistrerade mönster tillhör olika 

klasser, klassavgift utgår för varje mönster utöver det första, samt att 

kungörelseavgift utgår för varje bild som skall kungöras utöver den 

första. 

Om avgifternas storlek stadgas i 29 § MF (SFS 1975:1333). 

Ansökning underkastas ingen granskning förrän ansökningsavgiften er- 

lagts. Tilläggsavgifter kan däremot inbetalas senare eller efter anmaning. 

Vid betalning efter- ansökningens ingivande skall alltid ansökningens 

nummer anges på talong e. d. 

Vissa formella frågor 2 

Ändring av ansökan om registrering 2.1. 

Sedan ansökan ingivits får sökanden inte ändra den så att det sökta rätts- 13 § andra 

skyddet utvidgas. Han får sålunda inte åberopa prioritetshandling som skäl stycket och 10 § 

för en utvidgning av skyddet. En ansökan om skydd för förebilden för en tredje stycket 

varas utseende kan inte efter ingivandet ändras till att avse förebilden för ML 

ett ornament eller vice versa. 

Uppenbara fel eller misstag får sökanden dock rätta till med stöd av 

t. ex. prioritetshandling i den mån verket så prövar skäligt. 

Sökanden får inte heller ge in bild eller modell som gäller annat mönster 

än det för vilket registrering från början begärts. Inkommer sådan bild eller 

modell beaktas den inte vid ansökningens fortsatta provning. 

Däremot får sökanden begränsa ansökningen genom att stryka en eller 

flera av de varor för vilka mönstret begärts registrerat eller ett eller flera av 

de mönster som begärts samregistrerade (se även nedan 2.2.). 

Begränsning av ansökan om samregistrering 2.2 

Har sökanden begränsat en ansökan om samregistrering till endast visst 33 § ML samt 12 

eller vissa av de mönster- som omfattas av den ursprungliga ansökningen och 28 §§ MF 



2.3. 

utan att samtidigt ha begärt delning av ansökningen. skall han anses ha 

slutgiltigt avstått från det eller de mönster som bortfallit genom begräns- 

ningen. 

12 § MF 

2.3.1. 

2.3.2 

2.3.3. 

Delning av ansökan 

Delning av ansökan kan göras i två olika fall, nämligen 

då ansökning omfattar flera mönster: 

då avbildningar inkommit efter ansökningens ingivningsdag och dessa 

anses ha rubbat mönstrets identitet eller visar ett annat mönster. 

En avdelad ansökan är en självständig ansökan men anses i fallet 2.3.1. 

gjord samtidigt med den ursprungliga ansökningen och i fallet 2.3.2. då de 

ifrågavarande avbildningarna inkom till myndigheten. Den skall innehålla 

uppgift om den ursprungliga ansökningens nummer samt i övrigt uppfylla 

de formella krav som framgår av 2 § MF. 

Sådant mönster som enligt 2.2. ovan genom begränsning bortfallit ur den 

ursprungliga ansökningen kan inte bli föremål för delning. 

2.4. Prioritet 

8 § ML samt 2 § 
andra stycket 5. 
och 8 § andra 
stycket MF 

8 § ML och 8 § 

första stycket 
MF 

9 § MF 

8, 9 och 11 §§ 
MF 

8 § ML samt 8 
och 11 §§ MF 

Prioritet kan endast grundas på mönsteransökan. Begäran om prioritet 

skall framställas redan när ansökan göres. Senare inkommen begäran om 

prioritet kan inte bifallas. Har prioritet begärts för sent medför detta dock 

endast att rätten att erhålla prioritet förloras och ej i och för sig att ansök- 

ningen avslås. 
Med ansökan om registrering av mönster i konventionsstat jämställes i 

prioritetshänseende sådan ansökan hos den gemensamma gransknings- 
myndigheten för Benelux-länderna i Haag samt hos Internationella Byrån 

(WIPO) i Geneve. 

Prioritetsbevis behöver insändas till patent- och registreringsverket en- 

dast efter föreläggande därom från verket. 

Är sökanden inte samma person som den som anges som sökande i den 

prioritetsgrundande ansökningen skall sökanden i den svenska ansökning- 

en visa att prioriteten i Sverige tillkommer honom. Detta kan styrkas ge- 

nom överlåtelsehandling. 
Om den i prioritetsbeviset som sökande upptagna personen ansöker om 

registrering tillsammans med annan person, behöver den sistnämnda inte 

styrka sin rätt till prioriteten. 

Har den som ansöker om registrering sökt mönsterskydd i utlandet till- 

sammans med annan person, skall han till patentverket insända en av den 
andre underskriven överlåtelsehandling. 

Prioritet kan inte åtnjutas för del av ett mönster. Däremot kan priorite- 

ten vid samregistrering åtnjutas för något eller några av de mönster ansök- 

ningen omfattar (delprioritet). Likaså kan de olika mönstren i en ansökan 
om samregistrering åtnjuta olika prioriteter (multipelprioritet). 

2.5. 

3 § 2. ML 

4 

Utställningsskydd 

Uttrycket ”officiell eller officiellt erkänd, internationell utställning” av- 

ser endast det fåtal utställningar som omfattas av 1928 års konvention an- 

gående internationella utställningar med senare ändringar. 



Hemlighållande 2.6 

Anhållan att handling som visar mönstret skall hållas hemlig måste ovill- 19 § ML samt 

korligen göras i samband med att den första handling (bild eller modell) 2 § 6. MF 

som visar mönstret ges in, alltså vanligtvis vid ingivandet av ansökningen. 
Vid samregistrering måste framställningen om hemlighållandet omfatta al- 

la mönstren. Hemligtiden kan när som helst avkortas på sökandens begä- 

ran. 

Ansökan rörande registrerat mönster 3 

Begäran om förnyelse av registrering 3.1 

När förnyelse av registrering av mönster begärs skall mönstrets register- 25 § ML 
nummer och innehavarens namn anges samt fastställd avgift för förnyelsen 

erläggas. Uppgift om vara och klass erfordras om varuuppgiften skall be- 

gränsas i samband med förnyelse. 

Vid förnyelse av samregistrering beräknas klassavgift och samregistre- 30 § MF 
ringsavgift på sätt som anges i 1.8. 

Ansökan om anteckning i mönsterregistret och mönsterrättens övergång, 3.2 

licens m.m 

Ansökan om anteckning i registret av att mönsterrätt övergått på annan, 3.2.1. 

att licens upplåtits, överlåtits eller upphört att gälla, att någon har rätt en- 27 § ML 

ligt 32 § andra stycket mönsterskyddslagen att utnyttja mönster, att om- 
bud utsetts eller att ändring skett beträffande ombud, eller att mönsterha- 

vares. ombuds eller licenstagares namn, firma eller adress ändrats göres 

skriftligen hos patent- och registreringsverket. Ansökningen skall innehål- 

la uppgift om registernummer samt arten och omfattningen av den anteck- 

ning som önskas gjord. Är fråga om anteckning av licens beträffande sam- 

registrerade mönster skall anges vilket eller vilka mönster licensen avser. 

Gäller ansökningen anteckning av ny innehavare eller licens skall före- 3.2.2. 

skriven avgift bifogas. 30 § MF 

Gäller ansökningen mönsterrättens övergång på annan, upplåtelse eller 3.2.3. 

överlåtelse av licens eller av rätt enligt 32 § andra stycket mönsterskydds- 25 § MF 

lagen att utnyttja mönstret skall den nya rättsinnehavarens namn, hemvist 

och adress anges. Har han ombud skall även ombudets namn, hemvist och 

adress anges varjämte fullmakt för ombudet skall bifogas. I ansökningen 

skall i förekommande fall anges när rättigheten uppkom eller övergick på 

annan (avtalets dag). Ansökningen skall innehålla uppgift som styrker att 

rättigheten uppstått eller övergått på annan (t. ex. licensavtal eller utdrag 

därav, respektive överlåtelsehandling). 

Har licens upphört att gälla skall tidpunkten för upphörandet anges. An- 

mälningen skall innehålla uppgift som styrker att rättigheten upphört. 

Har namn eller firma ändrats skall det nya namnet eller den nya firman 

anges fullständigt. 

Har ombud utsetts eller har ändring skett beträffande ombud skall om- 

budets namn, hemvist och adress anges och fullmakt för honom bifogas. 

Anmälan om avstående av mönsterrätt 3.2.4. 

Anmälan om helt eller partiellt avstående av mönsterrätt göres skriftli- 33 § ML och 



26 § MF gen hos patent- och registreringsverket. Framställningen skall innehålla 

uppgift om mönstrets registernummer och, vid samregistrering, löpnum- 

mer. Framställningen skall vara underskriven av mönsterhavaren eller, om 

ombudsfullmakten innehåller bemyndigande härtill, av hans ombud. 

Gemensamma bestämmelser 

4.1 Svaromål och andra skrivelser 

Skrivelse till patent- och registreringsverket i mönsterärende bör vara 

avfattad på papper i format A 4. 
Ansökningens diarienummer och i förekommande fall mönstrets regis- 

ternummer bör tydligt anges på skrivelsens framsida. 

4.2. 

4.7.1. 

14 § andra stycket 

och 16 § första 

stycket ML samt 

9 § första stycket 

MF 

Frister och anstånd 

Frister 

för besvarande av föreläggande att inkomma 

med prioritetshandling 

för besvarande av invändning eller 

yttrande i invändningsärende 

för besvarande av annat föreläggande 

för företeende av bevis att talan 

väckts vid domstol angående bättre 

rätt till mönster 

4.2.2. 

20 § andra 

stycket ML och 

18 § andra 

stycket MF 

3 mån. från ansök- 

ningens ingiv- 

ningsdag 

2 månader 

2 månader 

3 månader 

Anstånd 

Anstånd med besvarande av föreläggande (fristförlängning) får medges 

sökande under två månader om särskilda skäl föreligger. 

Anstånd medges som regel ej invändare i invändningsärende. 

Anstånd medges inte med betalning av ansökningsavgift eller med ingi- 

vande av prioritetshandling enligt 4.2.1. första stycket. 

Denna kungörelse träder i kraft den 1 augusti 1977. 

Patent- och registreringsverket 

GÖRAN BORGGÅRD 

G. Deijenberg 

(Mönstersektionen) 

Norstedts Trycken. Stockholm 1977 


