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

beslutade den 11 december 2000.

Patent- och registreringsverket föreskriver med stöd av 12, 30 och 37 §§ pa-
tentkungörelsen (1967:838)1 att 31, 32 och 48 §§ samt rubriken närmast före
31 § i Patent- och registreringsverkets föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med
patentbestämmelser skall ha följande lydelse.

Begäran om prioritet och verkan därav (6 §, 6 a–6 g §§ PL)

31 § Om prioritet begärs senare än den dag patentansökningen gavs in, skall
begäran göras i särskild skrivelse. Denna skall ges in inom tre månader från
ansökningens ingivningsdag och innehålla uppgifter enligt 6 a § PL.

32 § När en sökande begärt prioritet från flera ansökningar med olika inläm-
ningsdagar (multipelprioritet) skall, vid styrkande av prioritet enligt 6 b § PL,
fristen om 16 månader för att ge in prioritetshandlingar räknas särskilt för var-
je prioritetsdag.

Om bevis och kopia, som avses i 6 b § PL, givits in till PRV i en tidigare
eller samtidig patentansökan och sökanden hänvisar till denna, eller om prio-
ritet åberopas från en svensk patentansökan, behöver bevis och kopia ges in
endast om PRV begär detta.

48 §2 Om en ansökan har formella brister som består i
– att sammandrag saknas, eller
– att ingivna handligar är skrivna på danska, norska eller engelska och före-

skriven översättning till svenska saknas, eller
– att uppgift saknas om uppfinnarens namn
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. Senaste lydelse av 12 § SFS 2000:1160.
2 Senaste lydelse PRVFS 1999:3, P:41.
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Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.

Patent- och registreringsverket

CARL-ANDERS IFVARSSON

Claes Pantzar
(Patentavdelningen)

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 2000


