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

beslutade den 13 december 1999.

Patent- och registreringsverket föreskriver med stöd av 30 och 37 §§ patent-
kungörelsen (1967:838)1 att 44, 47 och 48 §§ i Patent- och registreringsverkets
(PRV) föreskrifter (1997:1, P:32) med patentbestämmelser skall ha följande ly-
delse.

44 § En invändningsskrivelse med bilagor och patenthavarens och invän-
darens senare skrivelser med bilagor skall ges in i två exemplar samt ett ex-
emplar för varje ytterligare invändare.

47 § Vid föreläggande med anledning av formella brister skall svarsfristen
vara tre månader, om annat inte följer av andra stycket nedan eller av 48 eller
49 §.

För betalning av ansökningsavgift skall, oavsett om föreläggandet omfattar
även andra formella brister, gälla en frist om en månad. Tremånadersfristen
enligt första stycket skall dock gälla för betalning av tilläggsavgift för fler pa-
tentkrav än tio. Tilläggsavgiften beräknas i så fall på grundval av de patent-
krav, som står kvar vid tremånadersfristens utgång.

48 § Om en ansökan har formella brister som består i
– att sammandrag saknas, eller
– att ingivna handlingar är skrivna på danska, norska eller engelska och före-

skriven översättning till svenska saknas, eller
– att uppgift saknas om uppfinnarens namn, eller
– att en utomlands bosatt sökande inte givit in fullmakt för ombud som avses

i 12 § PL
skall sökanden föreläggas att avhjälpa sådana brister inom 16 månader från
den dag då ansökningen gjordes eller anses gjord, eller, om prioritet enligt 6 §
PL åberopas, från den dag då den prioritetsgrundande ansökningen gjordes.
Fristen får dock sättas kortare om handlingarna eller uppgifterna behövs för
PRV:s behandling av ärendet.

1 Kungörelsen omtryckt SFS 1991:1331.
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Denna författning träder i kraft den 15 februari 2000.

Patent- och registreringsverket

CARL-ANDERS IFVARSSON

Claes Pantzar
(Patentavdelningen)
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