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Remiss av betänkande Granskning av 
utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) 
Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten med ett samlat ansvar för 
immaterialrätt och ansvarar för att skydda innovationer med hjälp av patent, 
design- och varumärkesskydd. PRV ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka 
innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet genom att informera 
om, och bidra till ökad förståelse för, hanteringen av immateriella tillgångar 
inklusive upphovsrätt hos företag, offentliga aktörer och allmänhet.  

PRV har fått möjlighet att yttra sig över ovan angivet betänkande och besvarar 
remissen utifrån det perspektiv som utgör myndighetens huvudsakliga 
ansvarsområden. 

 

Sammanfattning 

PRV tillstyrker huvuddragen i utredningens förslag på hur ett svenskt system 
för anmälan och granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda 
områden bör utformas. PRV tillstyrker även utredningens förslag om att 
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ska vara granskningsmyndighet.  

PRV redovisar sina synpunkter i övrigt nedan. 

Informationsinhämtning och samråd 

PRV:s roll inom handläggningen av patent för produkter med dubbla 
användningsområden, produkter inom framväxande teknologier samt produkter 
som omfattas av lag (1992:1300) om krigsmateriel innebär att PRV besitter unik 
information som kommer att vara relevant för Inspektionen för strategiska 
produkter (ISP) vid myndighetens granskningar av utländska 
direktinvesteringar.  

Utöver teknisk information bistår PRV även svenskt näringsliv med kompetens 
inom produkt- och marknadsutveckling. Genom PRV:s konsulttjänster erbjuds 
exempelvis en kvalificerad ”freedom to operate” tjänst där utrymmet att agera 
inom en viss marknad undersöks.  
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PRV tillstyrker därmed förslaget om att ISP i den utsträckning det behövs ska 
inhämta synpunkter från statliga myndigheter. PRV tillstyrker även skrivelsen i 
§ 7 förslag till förordning om anmälan och granskning av utländska 
direktinvesteringar där PRV omnämns som en av de myndigheter som ska vara 
skyldiga att lämna uppgifter till ISP i det fall ISP begär det.  

PRV:s handläggning av patentansökningar innebär likaså att PRV har möjlighet 
att bistå Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med 
information om enskilda företag och individers pågående och avslutade 
patentansökningar.  

PRV välkomnar därmed utredningens förslag om MSB ska ge myndigheter som 
kan ha relevanta kunskaper tillfälle att yttra sig i förhållande till MSB:s 
föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagen 
om anmälan och granskning av utländska direktinvesteringar.  

PRV tillstyrker slutligen utredningens förslag om att myndigheternas 
resursbehov bör tillgodoses genom ökade förvaltningsanslag. Givet att PRV 
besitter unik information av värde för ISP bör frågan om finansiering utredas 
närmare när omfattningen av ISP:s granskningsverksamhet och därmed samråd 
kan utvärderas.  

Offentlighet och sekretess 
 
PRV välkomnar förslaget vad gäller införande av en särskild bestämmelse om 
en rätt för granskningsmyndigheten att hämta in synpunkter från andra 
myndigheter, liksom en skyldighet för dessa myndigheter att lämna uppgifter 
inför beslut om en utländsk direktinvestering.  
 
För information avseende ärenden som är sekretessbelagda av andra skäl än de 
som anges i 31 kapitlet Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kommer PRV 
att hänvisa till Försvarets Materielverk (FMV) i avsaknad av andra 
instruktioner.  
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck. I den slutliga 
handläggningen har även chefsjuristen Magnus Ahlgren, patentexpert Erik 
Dahlblom samt juristen Sofie Grettve von Rosen (föredragande) deltagit. 
 
 
 
 
Peter Strömbäck  Sofie Grettve von Rosen 
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