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1. Uppgifter från europeisk patentansökan/patent
Ansökningsnummer Meddelandespråk (anges inte för patentansökningar) 

Publiceringsnummer Meddelandedatum (anges inte för patentansökningar) 

2. Er referens

3. Sökande
Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post

 Flera sökande finns angivna på medföljande bilaga 

4. Ombud (det är inte obligatoriskt att ha ett ombud)
Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post

 Jag/Vi som begär denna publicering ger fullmakt till 
ovanstående ombud att företräda mig/oss i allt som rör detta 
patent i Sverige.  

 Separat fullmakt bifogas denna ansökan 
 Generalfullmakt finns hos PRV nr:    
 Fullmakt kommer att lämnas in i efterhand 

5. Uppfinningens benämning på svenska

6. Typ av översättning (välj endast ett av de sex alternativen)
Patentansökan Patent 

 Provisoriskt skydd enligt 88 § PL 

 Rättelse av tidigare inlämnad översättning avseende 
provisoriskt skydd enligt 88 § PL. Rättelse kan endast ske om 
den aktuella patentansökan är ingiven hos EPO eller 
omvandlad till en nationell ansökan före den 1 juli 2014. 

 Nytt beviljat patent 

Ändring av tidigare beviljat patent: 

 Patentbegränsning 
 Ändrad avfattning 
 Rättelse av tidigare inlämnad översättning. Rättelse kan 

endast ske av översättning som avser patent meddelat av 
 EPO före den 1 juli 2014. 
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7. Avgifter (SEK)
Patentansökan 

 Provisoriskt skydd enligt 88 § PL (även rättelser) 500 

Patent 
 Nytt beviljat patent, eller ändring av tidigare beviljat patent (patentbegränsning/ändrad avfattning) 2 500 

 Ändring av tidigare inlämnad översättning som ännu inte offentliggjorts av PRV 900 

 Rättelse av tidigare inlämnad översättning som offentliggjorts av PRV 2 500 

Summa avgifter: 

8. Betalningssätt

 Elektronisk betalning via www.prv.se  
Depositionskonto nr:    

9. Bilagor

 Flera sökande 
 Patentkrav på svenska 
 Beskrivning på svenska eller engelska (obligatoriskt endast för patent som publicerats på franska eller tyska av EPO) 
 Ritningar på svenska eller engelska (eventuella ritningar är obligatoriskt endast för patent som publicerats på franska eller tyska 

  av EPO) 
 Fullmakt 
 Övriga dokument:    

10. Meddelande till PRV

11. Underskrift
Ort och datum Firma 

Namnteckning Namnförtydligande 



Flera sökande 
Bilaga till blanketten ”Begäran om publicering av översättning 

av europeisk patentansökan/patent”
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Uppgifter från europeisk patentansökan/patent 
Ansökningsnummer Publiceringsnummer 

Sökande 
Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post

Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post

Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post

Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post

Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post

Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post

Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post

Namn/Firma Telefon dagtid 

Adress Fax 

Postadress E-post
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1. Uppgifter från europeisk patentansökan
Här fyller du det ansöknings- och publiceringsnummer du fått 
av det europeiska patentverket (EPO). Meddelandespråk (även 
kallat handläggningsspråk) är det språk som t ex beskrivningen 
publicerats på av EPO. Meddelandespråket kan bara vara 
engelska, franska eller tyska. Meddelandedatum är det datum 
som EPO beviljade patentet.  

2. Er referens
Om du använder dig av ett eget referensnummer till din ansökan 
kan du ange det här. 

3. Sökande
Här fyller du i ditt namn eller företagets namn, adress och 
telefon. Om flera sökt patentet tillsammans måste samtligas 
namn och adresser fyllas i. Använd gärna sida 3 i blanketten 
”Flera sökande”.  

4. Ombud
Har du anlitat ett ombud som ska företräda dig i kontakterna 
med oss på PRV fyller du i ombudets namn, adress och 
telefonnummer här. Kryssa även i den ruta som överensstämmer 
med den typ av fullmakt du lämnar in. Om det finns flera 
sökande måste samtliga underteckna fullmakten för att ombudet 
ska kunna antecknas i PRV:s register. Om sökanden är ett 
företag måste fullmakten undertecknas av behörig 
firmatecknare.  

5. Uppfinningens benämning
Här fyller du i den svenska benämningen på din uppfinning.

6. Typ av översättning
Här kryssar du för den typ av dokument som översättningen 
gäller. Observera att rättelse av översättning inte är möjlig om 
dessa hänför sig till patentansökningar eller meddelade patent 
som är ingivna respektive meddelade från och med den 1 juli 
2014.  

Anvisningar till blanketten 
”Begäran om publicering av översättning 

av europeisk patentansökan/patent”

7. Avgifter
Avgift för kungörelse av översättning av patentkrav i publicerad 
europeisk patentansökan eller rättelse av sådan översättning 
(dvs. provisoriskt skydd enligt 88 § patentlagen) är 500 SEK. 

Avgift för offentliggörande av översättning av ett meddelat 
europeiskt patent är 2 500 SEK. 

Avgiften för offentliggörande av en ändring av en tidigare 
inlämnad översättning av ett meddelat europeiskt patent är 900 
SEK endast om PRV ännu inte hunnit offentliggöra 
översättningen. 

8. Betalningssätt
Betala via vår e-tjänst ”Elektronisk betalning” på www.prv.se, 
efter att din begäran registrerats. Du kan också betala via vårt 
bankgiro eller använda ditt depositionskonto.

Vi kan tyvärr inte fakturera dig. 

9. Bilagor
Ange vilka bilagor som du skickar med. Patentkrav på svenska 
ska alltid bifogas. Beskrivning på svenska eller engelska 
behöver du bara bifoga om EPO publicerat beskrivningen på 
franska eller tyska. Ritningar är en del av beskrivningen och ska 
bifogas om beskrivningen måste inlämnas, även om ingen text 
finns på ritningarna.  

Fullmakter ska alltid bifogas i original. 

10. Meddelande till PRV
Här kan du lämna ett meddelande till PRV.

11. Underskrift
Underteckna och datera blanketten, samt eventuellt bifogade 
legala handlingar, såsom fullmaktshandling. 
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