Vad innebär en underrättelse om att patent kan meddelas?
PRV har inte hittat något hinder mot patent
En underrättelse om att patent kan meddelas innebär att ansökan är fullständig och att PRV inte ser
något hinder mot patent. Vi kan därför meddela ditt patent, under förutsättning att du betalar en
meddelandeavgift. Ska patent meddelas på engelska är det nu dags att skicka in en översättning till
svenska av kraven, om du inte redan gjort det.
Vad händer om jag inte betalar meddelandeavgiften?
Om du inte betalar meddelandeavgiften i tid, eller ger in en svensk översättning av patentkraven om
ansökan ska beviljas på engelska, kommer din ansökan att avskrivas. Den kan sedan återupptas mot
en extra avgift inom fyra månader från den sista dag som anges i underrättelsen.
Vad händer sedan?
När PRV har mottagit betalningen och eventuell översättning av patentkraven meddelas patent. Beslutet om patent kungörs i Svensk Patenttidning. PRV framställer även en patentskrift som allmänheten
kan ta del av samt ett patentbrev som skickas till dig.
Anstånd med patentmeddelande
Om ansökan ännu inte är offentlig när PRV skickar underrättelsen, blir den det då patentet meddelas.
Genom att begära anstånd med patentmeddelandet kan du skjuta upp offentliggörandet, men inte
längre än till 18 månader från ingivningsdagen eller prioritetsdagen, om du har åberopat prioritet.
Du måste begära anståndet senast den dag du betalar meddelandeavgiften.
Vad innebär patent?
Att du har fått patent betyder, lite förenklat, att du har ensamrätt att utnyttja din uppfinning yrkesmässigt. Ensamrätten gäller som längst i 20 år från ingivningsdagen, under förutsättning att årsavgift
betalas för patentet varje år. Du måste själv se till att avgifterna betalas i rätt tid, PRV skickar inte ut
några fakturor. Information om årsavgifterna finns på www.prv.se.
Invändning
Under 9 månader efter patentmeddelandet har andra rätt att invända mot att din patentansökan
blivit beviljad. PRV meddelar dig genast om en invändning kommer in, och prövar om patentet
kan upprätthållas, antingen i ursprunglig eller i ändrad lydelse. PRV kan också besluta att upphäva
patentet. Prövningen sker först efter invändningstidens slut och efter att alla parter har fått yttra sig
över varandras skrivelser. När invändningstiden har löpt ut kan patentet bara angripas av andra på
så sätt att talan väcks i Patent- och marknadsdomstolen, t.ex. genom ett yrkande att patentet ska
ogiltigförklaras.
Vill du veta mer?
På vår webbplats www.prv.se kan du läsa mer om processen från ansökan till beviljat patent. Där
kan du också använda våra e-tjänster, söka i våra register och databaser och ladda ner informationsmaterial. Du är också välkommen att kontakta vår kundsupport på tel 08-782 28 00 eller via e-post:
kundsupport@prv.se.

