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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i varumärkesförordningen (2011:594) 

Utfärdad den 22 december 2022 

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1, 2 och 8 §§ varumärkesförordningen 
(2011:594) ska ha följande lydelse. 

7 kap. 
1 §1    Vid ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas enligt följande. 

Slag av ärende kronor 

Elektronisk ansökan om registrering 

a) för skydd i en klass av varumärke,
inklusive kollektiv-, garanti- eller
kontrollmärke

2 400 

b) för varje klass utöver den första 1 000 

Annan ansökan om registrering 

a) för skydd i en klass av varumärke,
inklusive kollektiv-, garanti- eller 
kontrollmärke 

3 500 

b) för varje klass utöver den första 1 000 

Ansökan om delning av en ansökan om 
registrering, för varje avdelad ansökan 

1 800 

Ansökan om delning av en registrering, 
för varje avdelad registrering 

1 800 

Elektronisk ansökan om förnyelse 

a) för skydd i en klass av varumärke,
inklusive kollektiv-, garanti- eller 
kontrollmärke 

2 400 

b) för varje klass utöver den första 1 000 

1 Senaste lydelse 2018:1840. 
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SFS 2022:1866Annan ansökan om förnyelse 

a) för skydd i en klass av varumärke,
inklusive kollektiv-, garanti- eller 
kontrollmärke 

3 500 

b) för varje klass utöver den första 1 000 

Om förnyelse söks efter 
registreringsperiodens utgång 
tillkommer för varje klass 

200 

Ansökan om anteckning av ny 
innehavare eller sökande, för varje 
anteckning 

1 000 

Ansökan om anteckning av licens, för 
varje licensanteckning 

1 000 

Ansökan om ändring i ett varumärke 1 000 

Ansökan om registrering av pantsättning 
eller anteckning av ny panthavare 

1 800 

Återupptagningsavgift enligt 2 kap. 20 § 
andra stycket eller 2 kap. 34 § tredje 
stycket varumärkeslagen (2010:1877) 

500 

2 §    För ansökan om administrativ hävning av en varumärkesregistrering 
ska ansökningsavgift betalas med 900 kronor.  

8 §2    I ärenden i anslutning till Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska avgifter 
betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.  

Slag av ärende kronor 

Begäran om omvandling av en registrering av ett 
EU-varumärke eller en ansökan om registrering 
av ett EU-varumärke till en ansökan om 
nationellt varumärke som överlämnats till Patent- 
och registreringsverket enligt artiklarna 139 och 
140 i Europaparlamentets och rådets förordning 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke 

3 000 

b) för varje klass utöver den första 1 000 

2 Senaste lydelse 2017:994. 
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SFS 2022:1866Intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets 
och rådets förordning 

1 200 

1. Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2023.
2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar som har getts in till Patent- 

och registreringsverket före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

EBBA BUSCH 
Maria Wetterling 
(Näringsdepartementet) 
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