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Utkom från trycket
den 21 november 2017

utfärdad den 9 november 2017.
Regeringen föreskriver att 1–2 a, 10 och 11 §§ förordningen (2007:1111)
med instruktion för Patent- och registreringsverket ska ha följande lydelse.
1 §1 Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varumärken och mönster. Verket handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och av utgivningsbevis för periodiska skrifter.
Verket är internationell myndighet enligt förordningen (1978:218) om
patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete. Vidare är verket enligt 5 kap. varumärkeslagen (2010:1877) varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.
Verket ansvarar för att vidarebefordra uppgifter om herrelösa verk enligt
3 § femte stycket upphovsrättsförordningen (1993:1212) och utövar tillsyn
enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.
Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt
föreskrivet.
Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.
2 § Patent- och registreringsverket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och
patent, registreringstidning för varumärken och registreringstidning för mönster.
Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.
2 a §2 Patent- och registreringsverket ska långsiktigt främja tillväxten samt
stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet.
Verket ska informera om och bidra till ökad förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter.
10 § Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av
dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om
det behövs för att utreda ett ärende.
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En begäran av en sökande eller en behörig invändare om muntlig förhandling i ett patent-, varumärkes- eller mönsterärende får inte avslås om den som
begärt förhandlingen inte förut fått tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling.
11 §3 Patent- och registreringsverket ansvarar för att ta ut avgifter för ärenden om patent, varumärken, mönster, kommunala vapen och periodiska skrifter.
Verket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 3 §. Avgifter ska dock inte tas ut av Bolagsverket för tillgång till registerinformation när det gäller varumärken.
Verket ansvarar för att avgiftsfördelning sker mellan Europeiska patentverket och Sverige när det gäller europeiska patent med enhetlig verkan.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnar
MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

2

3

Senaste lydelse 2010:1533. Ändring innebär bl.a. att första stycket tas bort.
Wolters Kluwer
Elanders Sverige AB, 2017

