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Sammanfattning

Bolagsverket är positivt till utredningens förslag. Verket välkomnar den modernisering av
firmalagen som föreslås och vill lämna följande synpunkter.
6.4 Rättigheter knutna till ett varukännetecken

Användning av en firma omfattas av ensamrätten
Bolagsverket menar att näringslivet har ett intresse av att behålla företagsnamns ställning
som kännetecken för ett företags varor och tjänster. En företagare börjar ofta med ett
företagsnamn för att senare eventuellt även registrera ett varumärke. Den utredning (prop.
2009/10:225) som har föregått den här utredningen har kommit fram till att det skyddet
som företagsnamn har, enligt den svenska lagstiftningen, ska finnas kvar. Bolagsverket
instämmer därför med utredningen vad gäller vikten av att det korsvisa skyddet behålls.
13.3 Granskning av företagsnamn om verksamheten ändras

Bolagsverket ställer sig positiv till förslaget som innebär att företagsnamnet kan granskas
även om bara verksamheten ändras. Förändringen innebär ett effektivare och ett mer
rättssäkert skydd för kännetecknet.
15 Skydd för konstnärsnamn och likartade namn

Bolagsverket har skickat in en framställan om förtydligande av reglerna gällande skyddade
konstnärsnamn. Där har verket lyft fram att regleringen skulle kunna förtydligas på så sätt
att det egna personnamnet ska vara skyddat som konstnärsnamn. Idag går det inte att göra
sig känd under sitt egna för- och efternamn och få det skyddat som ett konstnärsnamn, jmf
PBR mål nr 13-086, Estrid Ericson.
De praktiska problem som lyfts fram av utredningen ser inte Bolagsverket som ett hinder
mot ett klargörande av lagstiftningen. Den här typen av företagsnamn är varken särskilt
vanliga eller svåra att bedöma anser Bolagsverket.
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16 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Bolagsverket har ingenting att erinra emot den föreslagna ikraftträdandetidpunkten 1
januari 2019.
Konsekvenser

För Bolagsverkets del kommer förslaget att innebära en ökning av antalet ärenden som
kräver granskning av företagsnamnet. Baserat på statistik från förra året över ärenden med
verksamhetsändring hos Bolagsverket, uppskattar verket att det blir en ökning av dessa
ärenden med ca 18 000 per år. Denna ökning kommer att medföra påverkan på
handläggningstider, behov av resurser och viss informationsinsats, anser Bolagsverket.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Bränström. I den slutliga
handläggningen har också direktören Inga Otmalm, chefsjuristen Peter Källenfors och tf
sektionschef Pernilla Gradin. Föredragande har varit bolagsjuristerna Marléne Henningsson
och Christina Wikström.
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