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Angående betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79) 

 

Näringslivets Regelnämnd, NNR har tagit del av det aktuella förslaget och önskar lämna 

följande synpunkter.  

 

NNR ser positivt på en ökad harmonisering av varumärkesrätten då detta kan underlätta för 

företag som verkar på den inre marknaden. NNR anser dock att konsekvenserna av förslagen 

borde ha utretts närmare.  

 

Det anges i utredningsdirektivet att utredningen ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna 

av förslagen för det näringslivet och det allmänna. I betänkandet anges att ändringarna i 

varumärkeslagen bedöms ha långsiktiga positiva konsekvenser inte minst för företagen. 

Utredningen skriver dock att effekterna är av den karaktären att det inte går att göra 

beloppsmässiga beräkningar av den samhällsekonomiska effekten. NNR anser det vara en 

brist att utredningen inte ens gjort något försök till kvantifiering av de samhällsekonomiska 

effekterna av förslagen inklusive vilka effekter dessa får för svenska företag. NNR saknar 

också en analys av vilka effekter förslagen får för småföretagen. Enligt uppgift från en av 

NNR:s medlemmar är benägenheten hos småföretag liten att vid varumärkesintrång anmäla 

och driva en rättsprocess. Detta då småföretag ofta gör bedömningen att en rättsprocess kostar 

alltför mycket i form av tid och pengar för att det ska vara värt det.  

 

När det gäller konsekvenserna av den nya lagen om företagsnamn så beskrivs i 

konsekvensavsnittet bl.a. att en moderniserad och förenklad lag om företagsnamn kan antas 

främja företagandet. Det anges vidare att förslagen inte bedöms leda till några ökade 

kostnader för det allmänna. I betänkandet beskrivs att ändringen innebär att det införs 

ytterligare krav på vilken prövning registreringsmyndigheterna ska göra. Det anges dock att 

en sådan ordning inte torde påverka handläggningstiderna vid registreringsmyndigheterna mer 

än marginellt (se s. 327). Enligt NNR saknas det ett faktaunderlag för detta påstående och 

ställer sig frågande till denna bedömning.  

 

NNR förutsätter att konsekvensutredningen kompletteras enligt ovan innan beslut fattas.  
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