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Patent- och marknadsöverdomstolen – patentmål 2018 

A. Domar 

1. Patent- och marknadsöverdomstolens dom 2018-06-12, mål nr PMT 4337-17,  

B.P. (privatperson) (klagande) ./. LightAir Holding AB. Talan om överföring av patent  

(52 och 53 §§ patentlagen). Laga kraft. Patent- och marknadsdomstolens dom 2017-04-12 i mål nr  

PMT 3149-11.    

 

2. Patent- och marknadsöverdomstolens dom 2018-06-21, mål nr PMT 7239-17, Turner 

Fabrication Trading Limited (klagande) ./. Pluseight Technology Aktiebolag och v v.  

Talan om ogiltighet och intrång. Målet gällde i första hand om ändringar som gjorts i ett 

patent har stöd i grundhandlingarna eller inte. Laga kraft.  

Patent- och marknadsdomstolens dom 2017-06-30 i mål nr PMT 9922-16. 

B. Beslut under rättegång 

Interimistiska beslut  

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut 2018-06-29, mål nr PMÖ 4865-18, Eli Lilly 

Sweden Aktiebolag (klagande) ./. Sandoz A/S. Överklagat beslut om interimistiskt förbud. 

Intrångssvaranden väckte ogiltighetstalan och invände att patentet inte var giltigt. Vid en 

preliminär bedömning fann Patent- och marknadsöverdomstolen att patentet sannolikt 

saknade uppfinningshöjd och att presumtionen för patentets giltighet hade brutits..  

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-04-26 i mål nr PMT 1781-18.  

Beslut under rättegång, processuella frågor 

1. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut 2018-03-29, PMÖ 6806-17, B-Stedt of Sweden 

AB (klagande) ./. S.P.M. S.p.A., beslut om informationsföreläggande och edition. Avslag på 

yrkande om edition. Flera av uppgifterna i editionsyrkandet omfattades av den skriftliga 

information som avsågs i informationsföreläggandet.  

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-04-26 i mål nr PMT 1781-18. 

 

2. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut 2018-07-16, PMÖ 11554-17, Accumulate AB 

./. Cybercom Group AB m.fl., överklagat beslut om rättegångskostnader. Patent- och 

marknadsöverdomstolen undanröjde Patent- och marknadsdomstolens tidigare beslut om 

rättegångskostnader på grund av rättegångsfel.  

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-11-21 i mål nr PMT 6877-17. 
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Patent- och marknadsdomstolen – patentmål 2018 

A. Domar 

1. Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-01-31, PMT 2097-15 och PMT 6191-17, 

Actavis Group PTC ehf. samt Actavis AB ./. Eli Lilly and Company och v v. Negativ 

fastställelsetalan och talan om patentintrång. Ekvivalenstolkning. Laga kraft.  

 

2. Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-03-16, PMT 561-16 och PMT 16297-16, Osstell 

AB ./. Integration Diagnostics Sweden AB och v v. Fastställelsetalan om patentintrång och 

ogiltighetstalan. Laga kraft. 

 

3. Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-05-02, PMT 14315-15, DellCron AB ./. 

Husqvarna Aktiebolag. Talan om bättre rätt till uppfinningar. Laga kraft.  

 

4. Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-05-18, PMT 5690-15, Teva Sweden Aktiebolag 

./. Boehringer Ingelheim. Talan om patentintrång – plausibility, partiell ogiltigförklaring av 

patent. Överklagat. PMÖD:s mål nr PMT 5945-18. 

 

5. Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-10-12, PMT 4237-17 och PMT 10895-16, 

Manetos AB ./. Ngenic AB. Talan om patentintrång och ogiltighet. Laga kraft. 

 

6. Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-11-16, PMT 1387-16, Alfa Laval Corporate AB 

./. SWEP International AB Talan om patentintrång. Bevisbörda och beviskrav vid talan om 

intrång i ett patent som avser en metod för att framställa en produkt. Överklagat. PMÖD:s 

mål nr PMT 12016-18.  

 

7. Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-12-14, PMT 11929-17, Per Aarsleff A/S ./. 

Peanta Inventions AB (talan om patentintrång). Överklagat.  

 

8. Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-12-20, PMT 1492-17, Somna AB ./. Mondian 

AB m.fl. samt PMT 5221-17, Mondian AB ./. Somna AB. Talan om patentintrång och 

ogiltighet samt prövning av begränsningsyrkanden. Även fråga om vitesförbud för 

företrädare för svarandebolaget. Överklagat. 
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B. Beslut under rättegång 

Interimistiska beslut  

1. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-02-05, mål nr PMT 15560-17, Merck Sharp & 

Dohme (Sweden) Aktiebolag m.fl. ./. Exeltis Halthcare S.L. m.fl. Avslag.  

 

2. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-03-23, mål nr PMT 1248-18, Eli Lilly and 

Company ./. Fresenius Krabi AB m.fl. Bifall (svaranden hade ingen erinran mot det 

interimistiska förbudsyrkandet). 

 

3. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-04-11, mål nr PMT 1406-18, ROCKWOOL 

International A/S ./. Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag. Bifall.  

 

4. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-04-26, mål nr PMT 1781-18, Eli Lilly Sweden 

Aktiebolag ./. Sandoz A/S samt PMÖD beslut 2018-06-29, mål nr PMÖ 4865-18. Avslag. 

Beslutet överklagades och PMÖD avslog överklagandet, se ovan (mål nr PMÖ 4865-18).  

 

5. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-07-02, mål nr PMT 5901-18, Lundberg & Son 

VVS-produkter Aktiebolag ./. NGL Vatten och Energiteknik AB. Tolkning av licensavtal vid 

talan om interimistiskt förbud. Avslag, överklagat. Ej prövningstillstånd (Patent- och 

marknadsöverdomstolens beslut 2018-08-21, mål nr PMÖ 7227-18).  

 

6. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-10-31, mål nr PMT 11071-18, AstraZenexa AB 

./. Sandoz A/S. Bifall. Beslutet har överklagats och prövningstillstånd beviljat (Patent- och 

marknadsöverdomstolens mål nr PMÖ 10991-18).  

 
7. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-12-18, mål nr PMT 15148-18, G.D. Searle LLC 

m.fl. ./. Sandoz A/S. Bifall. Tilläggsskydd för läkemedel. Beslutet har överklagats och 

prövningstillstånd beviljat (Patent- och marknadsöverdomstolens mål nr PMÖ 12172-18, 

beslut 2018-12-27). Det interimistiska yrkandet framställdes även ex parte, avslag av Patent- 

och marknadsdomstolen genom beslut 2018-11-15 i nämnda mål. 

Andra beslut under rättegång, processuella frågor (urval) 

1. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-03-02, mål nr PMT 15560-17, Eli Lilly and 

Company ./. Eisai R&D Management Co. Ltd, Prövning enligt lagen (1980:307) om 

skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader (storlek på ställd 

säkerhet). Beslutet fick inte överklagas särskilt, se beslut 2018-03-08 i nämnda mål.   

 

2. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-03-14, mål nr 1492-17, Somna AB ./. P. G, 

A.L och Mondian AB, begäran om edition avseende påstådd affärshemlig information samt 

information som inte avsåg viss existerande handling. Bifall. 

  

3. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-06-25, mål nr PMT 6877-17, Accumulate AB 

./. Finansiell ID-Teknik BID AB (pågående mål), fråga om tillåtelse av fastställelsetalan  

(13 kap. 2 § RB). Fastställelsetalan avvisad av PMD (ej överklagat). Målet är pågående. 
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4. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2010-08-30, PMT 10895-16, prövning av tillåtande 

av ny omständighet efter förberedelsens avslutande (påstående om medelbart patentintrång). 

Avslag.  

 

5. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-10-26, PMT 6829-17, prövning av yrkande om 

avvisning i mål om fastställelsetalan om bättre rätt till patentsökt uppfinning. Invändning om 

att svenska domstolar saknade internationell behörighet med avseende på den del av 

kärandens talan som rörde en US-ansökan. Patent- och marknadsdomstolen ansåg att svensk 

domstol var behörig att ta upp talan avseende bättre rätt till uppfinningar enligt US-ansökan.  

 

6. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-11-07, PMT 14785-17, prövning av yrkande 

om att motpart ska tillhandahålla föremål för syn. Avslag. 

 

7. Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-11-22. mål nr PMR 12930-16, PMT 12367-18 

och PMT 12619-18, yrkande bl.a. om att domstolen ska hålla sammanträde och ta upp 

muntlig bevisning innan beslut fattas i frågan om interimistiskt vitesförbud har avslagits.   

_____________ 

 


