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Frister och anstånd i ärenden relaterade till design (mönster), varumärke, 

periodisk skrift, kommunala vapen och officiella beteckningar 

Riktlinjer har beslutat av PRV:s generaldirektör den 9 november 2022 med stöd av bestämmelsen 

A.4.2.1 i Arbets- och beslutsordning för PRV (Dnr 2022/1559). 

Genom detta beslut upphävs PRV:s generaldirektörs beslut den 19 december 2018 – Riktlinjer för 
frister och anstånd i varumärkesärenden (AD 33-2018/3445).  

Allmänt 

 
1.1. Processekonomiprincipen 

 
(1) Enligt 9 § förvaltningslagen (2017:900) ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt, och 

kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. För att uppfylla kravet på 
snabbhet vid handläggning av ärenden relaterade till design (mönster), varumärke, periodisk 
skrift, kommunala vapen och officiella beteckningar kommer Patent- och registreringsverket 
(PRV) att behandla frågor om frister och anstånd i sådana ärenden efter de riktlinjer som här 
anges.  

 
(2) Riktlinjerna träder i kraft den 28 november 2022 och ska tillämpas på ärenden i vilka fråga 

om anstånd prövas första gången, eller där föreläggande eller underrättelse utfärdas efter 
detta datum.  

 
 
1.2. Hur frister beräknas 
(1) Vid formella brister eller materiella hinder i ansökan utfärdar PRV ett särskilt föreläggande 

beträffande bristerna respektive hindren.  Frister för svar på förelägganden och 
underrättelser löper från den dag föreläggandet eller underrättelsen daterats. 
 

(2) Om en ansökan har formella brister och materiella hinder i olika hänseende kan PRV utfärda 
endast ett föreläggande. Vid ett sådant föreläggande gäller den frist som är längst även om 
svarsfrister för att avhjälpa de olika bristerna varierar. 
 

(3) Som regel är fristen att besvara föreläggande 2 månader och denna regel avser alla processer 
och alla typer av ärende. Det förekommer vissa undantag som specificeras i tabellen nedan.  
 

(4) Fristen för att besvara ett föreläggande som utfärdas inför avvisning är alltid 1 månad.   
 

(5) Svarsfristen kan sättas kortare exempelvis om bristen är av lindrig art. Fristen får dock inte 
vara kortare än 1 månad och, för varumärke, inte kortare än 2 månader för sökande med 
hemvist utomlands.  
 

(6) Svarsfristen kan även sättas längre om det finns särskilda skäl eller om specifika för ett enskilt 
ärende omständigheter tyder på att bristen/hindret inte skulle kunna åtgärdas inom 
standardfrist av 2 månader. Fristen får dock inte vara längre än 3 månader.  
 

(7) I övrigt beräknas frister i enlighet med lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. 
 
 
 



2 
 

 
1.3. Anstånd 
(1) Anstånd beviljas som regel endast en gång om det inte finns godtagbara skäl att bestämma 

längre tid.  Anstånd beviljas med hänsyn till specifika omständigheter/förutsättningar i det 
konkreta fallet/ärendet.  
 

(2) Om det görs sannolikt att ytterligare anstånd skulle föra ärendet framåt, kan fler 
anståndsperioder medges.  
 

(3) Anstånd beviljas inte i samband med vissa föreläggande som specificeras i tabellen nedan. I 
administrativ hävning ärende kan anstånd beviljas endast om båda parter kommer in med en 
gemensam begäran och endast i ett tidigt skede av förfarandet. 
 

(4) Anstånd i invändningsärenden beviljas restriktivt och då parten angett särskilda skäl som 
motiverar att fristen inte kunde hållas. Anstånd beviljas dock mindre restriktivt om parterna 
kommer in med en gemensam begäran eller med en begäran om längre frist för att försöka 
komma överens (samförståndslösning).   

 
(5) Riktlinjerna gäller även vid begäran om anstånd i ärenden där Sverige är designerad stat 

enligt Madridprotokollet. Anstånd ges i regel inte i utgående ansökningar där en svensk 
ansökan eller registrering utgör bas. 

 
1.4. Semesterperioder och helgdagar 

(1) Med hänsyn till semesterperioder och helgdagar får längre frister och längre anstånd 

meddelas än vad som anges i avsnittet 2. Detta undantag omfattar inte bestämmelser där 

anstånd vanligtvis inte medges.  

 
2. Frister och anstånd  

 

Varumärke 

 Brist/hinder avser: Frist Anstånd 

Formella brister avgift 2 månader 0 

 varuförteckning 2 månader Max 2 månader 

 ansökningskriterier 
(ingivningsdag) 

1 månad 0 

 övriga brister 2 månader Max 2 månader 

 fullmakt 2 månader Max 2 månader 

 

Materiella hinder registreringshinder 2 månader 2 mån/4 mån + X mån 

 hinder kvarstår 2 månader 2 mån/4 mån + X mån 

 kombinerat föreläggande 
(formella brister och materiella 
hinder) 

2 månader 2 mån/4 mån + X mån 
 

 slutföreläggande  2 månader 2 mån/4 mån + X mån 

 

Madrid UT basansökan – formella brister 1 månad 0 

Madrid IN föreläggande - provisional  
refusal 17.2 

3 månader 2 mån/4 mån + X mån 
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 föreläggande – provisional 
refusal 17.3 

2 månader 2 mån/4 mån + X mån 

 

Invändningsförfarande 
(inkl. Madridärende) 

yttrande 
 

2 månader max 5 månader 
(sammanlagt) 

 invändning ogrundad 1 månad 0 

 invändning inkommen ej i rätt 
tid 

1 månad 0 

 samförståndslösning 6 månader 6 månader 

 verkligt bruk 
 

2 månader max 5 månader 
(sammanlagt) 

 slutföreläggande  
 

2 månader max 5 månader 
(sammanlagt) 

 

Registrerade 
varumärken 
(ändringsärenden samt 
förnyelse av 
varumärkesregistrering) 
s.k. RAD - ärenden 

avgift 
 

2 månader 0 

 övriga formella brister  2 månader max 2 mån 

 fullmakt  2 månader max 2 mån 

 

Begäran om överföring 
av ansökan pga bättre 
rätt  

framställning och yrkande, 
komplettering av föreläggande, 
begäran om yttrande, väcka 
talan till domstol 

2 månader 0 

    

Administrativ hävning formella brister/avgift 1 månad 0 

 delgivningsförsök  1 månad 0 

 information om egen delgivning 2 månader - endast som 
undantag (se avs. 1.3 
(3)) 
- max 2 mån   

 ansökan bestriden (helt, delvis) 1 månad - endast som 
undantag (se avs. 1.3 
(3)) 
- max 2 mån  

 yttrande 1 månad 0 

 

 

Design (mönster) 

 Brist/hinder avser: Frist Anstånd 

Formella brister alla typer av formella brister 2 månader max 2 månader (ej 
avgift) 

 föreläggande att inkomma med 
prioritetshandling  

2 månader 0 

 

Materiella hinder alla typer av materiella hinder 2 månader max 2 månader 
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 kombinerat föreläggande 2 månader max 2 månader 

 

Invändning  
 

yttrande 2 månader max 2 månader 

 invändning ogrundad 1 månad 0 

 invändning inkommen ej i rätt tid 1 månad 0 

 slutföreläggande 2 månader max 2 månader 

 

Registrerade design s.k. 
RAD - ärenden 

avgift 2 månader 0 

 övriga formella brister  2 månader max 2 månader 

 fullmakt 2 månader max 2 månader 

 

Begäran om överföring 
av ansökan pga bättre 
rätt 

framställning och yrkande, 
komplettering av föreläggande, 
begäran om yttrande, väcka talan 
till domstol 

2 månader 0 

 

Periodisk skrift 

 Brist/hinder avser: Frist Anstånd 

Formella brister  avgift  1 månad 0 

 övriga brister  1 månad 1 månad 

 

Kommunala vapen/Officiella beteckningar 

 Brist/hinder avser: Frist Anstånd 

Formella brister  avgift  2 månader 0 

 övriga brister  2 månader 1 månad 

 

 

 

 

 
 
 


