Tack för din ansökan!
Patent- och registreringsverket (PRV) har tagit emot din patentansökan. Ansökningsnumret framgår
av vårt meddelande om ingivningsdag.
Vad händer nu?
Till att börja med kontrollerar vi den formella utformningen av din ansökan, till exempel om du har
betalat ansökningsavgiften och valt språk för patentet. Om det finns allvarligare formella brister kommer du att få ett föreläggande med uppmaning att rätta till dem. I annat fall kommer det att dröja
ungefär sex månader tills du hör av oss igen. Vi måste vänta så länge med vår tekniska granskning
för att vara säkra på att de databaser vi använder är uppdaterade och tillförlitliga.
Sedan kommer du antingen att få ett tekniskt föreläggande eller ett slutföreläggande. Ett tekniskt
föreläggande får du om PRV har hittat hinder mot att meddela patent, exempelvis andra uppfinningar
som påminner om din. Föreläggandet kan besvaras och i svaret kan du argumentera för uppfinningen
samt i viss mån ändra patentkraven.
Om PRV inte ser några hinder för patent får du istället ett slutföreläggande. Vi ber dig då att kontrollera
de handlingar som ska ligga till grund för patentet och kanske att rätta några smärre brister. Vi uppmanar dig därefter att betala meddelandeavgiften, och att ge in en svensk översättning av patentkraven
om patentet ska meddelas på engelska. När detta är gjort kan vi bevilja ditt patent. Om PRV står fast
vid att vi inte kan bevilja patent får du inget slutföreläggande, utan ett avslagsbeslut.
I regel har du vårt slutliga beslut inom två år. Ett avslagsbeslut kan alltid överklagas till Patent- och
marknadsdomstolen.
Offentlighet
Innehållet i din ansökan är till en början hemligt, men blir normalt offentligt efter 18 månader om
ansökan inte avslås eller avskrivs innan dess. En ansökan avskrivs exempelvis om du återkallar den
eller inte besvarar ett föreläggande.
Årsavgifter
För att upprätthålla ditt patentskydd måste du betala en årlig avgift. De första två årsavgifterna
betalar du i efterskott när två år från ingivningsdagen har passerat. Det gäller även om ansökan är
under behandling och patent inte har hunnit meddelas. Från och med den tredje årsavgiften ska betalningen ske årligen och i förskott. Vid det första betalningstillfället ska du alltså betala de tre första
årsavgifterna samtidigt.
Avgifterna ska alltid betalas senast den sista dagen i den månad ansökningen ursprungligen gjordes,
och du måste själv se till att avgifterna kommer in i tid. För att vara säker på att du betalar rätt belopp
bör du kontrollera årsavgiftens storlek på PRV:s webbplats.
Prioritet
Du kan tillgodoräkna dig ingivningsdagen för din svenska patentansökan om du vill söka patent på
din uppfinning även i andra länder. Då är det viktigt att du lämnar in dina patentansökningar utomlands
inom ett år från din svenska ingivningsdag. Du kan ge in en enda ansökan för många länder
samtidigt genom att göra en internationell ansökan enligt PCT (Patent Cooperation Treaty) till PRV.
Mer information
Om du vill ha mer information är du välkommen att besöka
vår webbplats, www.prv.se, eller kontakta kundsupport på
telefon: 08-782 28 00 eller via e-post:kundsupport@prv.se.

