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Sökande 
Norrbottens-Kuriren AB 556002-3540 
 Stationsgatan 36 
 971 81 Luleå 
 
 
Motpart  
Marcus E med firma ME Data 800928-7551 
 Linnégatan 78, 5 tr 
 115 23 Stockholm 
 
 
Saken 
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet kuriren.se 
 
 
 
 
.SE meddelar följande 
 
Beslut 
 
 
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <kuriren.se> 
till Norrbottens-Kuriren AB, lämnas utan bifall. 
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Bakgrund 

Marcus E med f:a ME Data (ME Data) är sedan 2004-05-12 innehavare av det 
omtvistade domännamnet <kuriren.se>. Domännamnet har dessförinnan innehafts 
av andra än parterna i detta ärende. 

Den 29 november 2006 påkallade sökanden Norrbottens-Kuriren AB alternativt 
tvistlösningsförfarande. ME Data har delgivits och besvarat ansökan 2007-01-03 
och sökanden har därefter yttrat sig kort 2007-02-06. 
 
 
Yrkande 

Norrbottens-Kuriren yrkar att domännamnet <kuriren.se> skall överföras till 
Norrbottens-Kuriren. 

ME Data bestrider yrkandet. 
 
 
Parterna har anfört 
 
Norrbottens-Kuriren AB 
Norrbottens-Kuriren utger sedan 1861 en periodisk dagstidning med samma 
namn. Tidningen har en upplaga om 27.600 exemplar och når ca 81.000 personer 
dagligen. Tidningens nätversion – Kuriren.nu – har ca 43.000 besökare per vecka. 
Webbplatsen nås under adresserna <www.kuriren.nu>, <www.kuriren.com>, 
<www.nkuriren.se> och <www.nottbottenskuriren.se>. 
 
Norrbottens-Kuriren har vid ett flertal tillfällen sedan 1994, framgångslöst, försökt 
förvärva domännamnet <kuriren.se>. Vi upprepade tillfällen har förhandlingar 
förts med den nuvarande innehavaren ME Data. Även betalning samt överföring 
av domänerna <kuriren.org> och <kuriren.net> har erbjudits ME Data för att deras 
verksamhet skall kunna drivas vidare under dessa adresser. ME Data har 
emellertid vägrat överlåtelse av <kuriren.se>. 
 
”Kuriren” är ett väl inarbetat varumärke i Norrbottens-Kurirens spridningsområde 
Norrbotten. Norrbottningar i allmänhet förknippar ”Kuriren” med tidningen 
Norrbottens-Kuriren. Att namnet ”Kuriren” inte registrerats som varumärke beror 
på att det redan är skyddat genom inarbetning i Norrbotten. 
 
ME Datas användning av domännamnet <kuriren.se> är till stor skada för 
Norrbottens-Kuriren. Det skapas förväxlingar och missförstånd och försvårar för 
allmänheten och prenumeranter att komma i kontakt med tidningen. Det finns 
flera grava exempel på fall där offerter, information, journalistiskt material och 
liknande, skickats till fel e-post-adress. 
 
En särskilt allvarlig aspekt på detta missförhållande gäller meddelarfriheten. Den 
grundlagsskyddade anonymiteten äventyras då förtroliga uppgifter avsedda för 
tidningens redaktion riskerar att komma på avvägar. 
 
Enligt Norrbottens-Kurirens mening saknar ME Data berättigat intresse till 
<kuriren.se>. Det noteras att ME Data systematiskt registrerat attraktiva 
domännamn, exempelvis <www.obol.se>, <www.vaderlek.se>, 
<www.riktnummer.se>, <www.varuhus.net>, <www.luleabasket.se> och 
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<www.cleo.se>. Syftet härmed är att driva trafik och tjäna pengar genom att 
upplåta annonsplatser på dessa webbplatser.  
 
Enligt Norrbottens-Kuriren har registreringen av domännamnet också skett i ond 
tro. Marcus E var vid den tiden bosatt i Luleå och väl medveten om att ”Kuriren” 
är ett kännetecken starkt förknippat med tidningen Norrbottens-Kuriren. Den 
fortsatta verksamheten under domännamnet utgör också användning i ond tro. 
 
Marcus E med f:a ME Data 
Vid tidpunkten för ME Datas registrering av domännamnet <kuriren.se> var detta 
ledigt. Namnet består i ett generiskt svenskt ord och var passande för ME Datas 
dåvarande utvecklingsprojekt. 
 
På webbplatsen <www.kuriren.se> tillhandahåller ME Data en tjänst för att bl a 
lagra datafiler, spara anteckningar och Internet-länkar. Den besökare som 
registrerar ett användarkonto kan helt gratis utnyttja tjänster som omfattar 
uppladdande av filer, sparande av personliga webblänkar, lagra anteckningar mm. 
För var och en av dessa tjänster finns möjlighet för användaren att publicera 
upplagt material på personliga webbsidor under subadresser, exempelvis 
<nickep.kuriren.se>. Ordet ”kurir” betyder sändebud, transportör, budbärare och 
symboliserar den verksamhet som ME Data bedriver under domännamnet. 
 
Idag har fler än 2.800 användare registrerat konton hos <www.kuriren.se>. Dessa 
har gjort 43.000 inloggningar på sina konton. Över 6.000 filer finns lagrade på 
webbplatsen. Det stora intresset har lett till att ME Data investerat i byte av server-
leverantör för att tillgodose efterfrågan på lagringskapacitet och bandbredd. 
 
ME Datas verksamhet under domännamnet <kuriren.se> skapar ett eget berättigat 
intresse att bedriva verksamheten vidare under samma adress. 
 
ME Data försöker inte förmedla uppfattningen om samröre med Norrbottens-
Kuriren eller deras verksamhet. Logotypen skiljer sig drastiskt från tidningens 
både till form och färg. Tidningen kallar sig också själv för Norrbottens-Kuriren, 
dvs inkl ”Norrbottens”, både på webbplatsen och i formella sammanhang. 
 
Norrbottens-Kuriren har kontaktat ME Data vid upprepade tillfällen med önskan 
att förvärva domännamnet. Vid samtliga tillfällen har ME Data meddelat att 
<kuriren.se> inte är till salu eftersom man bedriver verksamhet under domänen. 
 
Namnet ”Kuriren” är inte registrerat som varumärke. Det finns ett stort antal andra 
företag med namn som innehåller ordet ”kuriren”, däribland ett stort antal 
tidningar (exempelvis Alingsås-Kuriren, Falu-Kuriren, ICA-Kuriren, 
Västerbottens-Kuriren, Eskilstuna-Kuriren m fl). Ordet ”kuriren” förknippas inte 
med Norrbottens-Kuriren på riksnivå. På inget sätt har Norrbottens-Kuriren visat 
att ”Kuriren” skulle vara inarbetat som varumärke. 
 
Vetskapen om Norrbottens-Kuriren har inte haft någon som helst betydelse för 
ME Datas registrering av domännamnet. Namnet utnyttjas av ett flertal företag. 
Varken registrering eller nyttjandet av namnet har skett i ond tro. Av vad som 
anförts framgår att ME Data har ett berättigat intresse till namnet och ett berättigat 
syfte med sin verksamhet.  
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Tvistlösarnas skäl 

För bedömning i förevarande fall gäller II-Stiftelsens Allmänna villkor, punkt 17, i 
sin lydelse av den 15 mars 2006. (Villkoren har därefter ändrats per den 
12 februari 2007. Ändringarna har medfört att dåvarande punkt 17 numer finns i 
punkt 18 – men innebär i övrigt ingen förändring av relevans för bedömningen av 
förevarande tvist.) 

För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt de allmänna villkoren, 
punkt 17c, att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken 
som Sökanden har rätt till. Vidare fordras att domännamnsinnehavaren inte själv 
har en sådan rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet samt, 
slutligen, att domännamnet registrerats eller använts i ond tro. För att ett 
domännamn skall överföras till Sökanden, fordras alltså att alla tre villkor är 
uppfyllda. 

~ 
Sökanden är innehavare av firman Norrbottens-Kuriren AB. Det omstridda 
domännamnet är uppenbart inte förväxlingsbar med denna firma. 
 
Med hänsyn till ordet ”kuriren”:s generiska karaktär och dess frekventa förekomst 
i bl a just tidningsfirmor, kan ordet inte betraktas som dominant i firman på sådant 
sätt att det därigenom skulle ha självständigt firma-skydd. 
 
Firman Norrbottens-Kuriren AB innefattar sålunda inte i sig en sådan 
känneteckensrätt för Sökanden som förutsätts enligt de allmänna villkoren. 

~ 
Sökanden gör gällande att ”Kuriren” utgör ett varumärke till vilket Norrbottens-
Kuriren har rätt genom inarbetning. 
 
Inledningsvis i denna del noteras att ”Kuriren” inte är registrerat som varumärke. 
En sådan registrering skulle sannolikt inte heller beviljas med hänsyn till ordets 
generiska karaktär och frekventa förekomst som del i andra firmor och 
varumärken. 
 
Vad därefter gäller frågan om inarbetning, föreligger i ärendet ingen utredning om 
förekomsten av sådan inarbetning. Tvistlösarna anser dock – grundat på sin 
allmänna kunskap och på uppgifter om tidningens spridning och långvariga 
förekomst – att det mycket väl torde förhålla sig så att namnet ”Kuriren” är väl 
känt och vida förknippat med Norrbottens-Kuriren inom tidningens spridnings-
område och Norrbotten i allmänhet. En sådan lokal inarbetning kan grunda en i de 
allmänna villkoren avsedd rätt till kännetecken och därmed till ett identiskt eller 
förväxlingsbart domännamn.  
 
Sammantaget finner tvistlösarna att det får anses ha framkommit att Norrbottens-
Kuriren har en lokalt inarbetad känneteckensrätt till ”Kuriren”. En sådan 
ensamrätt får anses vara en sådan rätt till varukännetecken med rättsgrund i 
Sverige, som avses i de allmänna villkoren. 

~ 
Av vad som anförts av ME Data – och inte motsägs av utredningen i övrigt – 
framgår att ME Data bedriver en inte obetydlig verksamhet på webbplatsen under 
domännamnet <kuriren.se>. Denna verksamhet synes ha pågått i närmare tre år. 
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ME Data menar för sin del att verksamheten är av sådant slag att den ryms inom 
ordet ”kurirens” betydelsesvär – och detta synsätt framstår inte som helt orimligt. 
 
Med hänsyn till den långa tid ME Data innehaft domännamnet och den tid 
verksamhet bedrivits samt med beaktande främst av ordet ”kuriren”:s generiska 
karaktär, måste ME Data anses ha ett i de allmänna villkorens betydelse berättigat 
intresse till domännamnet. 

~ 
Marcus E får anses ha vitsordat att han, vid tiden för registrering av domännamnet 
<kuriren.se>, kände till Norrbottens-Kuriren och att tidningen också kallades 
”Kuriren”. Med hänsyn till ordet ”kurirens” allmänna betydelse och utbredda 
användning, kan denna kännedom inte i sig anses konstituera ond tro vid 
registreringstillfället. Några andra omständigheter som indikerar ond tro vid 
registreringstillfället, har inte framkommit. 
 
Vad gäller den senare användningen av domännamnet har inget framkommit som 
tyder på ett syfte från ME Datas sida att särskilt associera till Norrbottens-Kuriren 
eller någon annan särskild näringsidkares verksamhet, i Norrbotten eller andra 
delar av landet. Inte heller några andra omständigheter som indikerar användning i 
ond tro, har framkommit. 

~ 
Då Marcus E måste anses ha ett berättigat intresse till domännamnet <kuriren.se> 
och då ond tro vid registreringen eller användningen av domännamnet inte visats, 
skall Norrbottens-Kurirens ansökan om överföring lämnas utan bifall. 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
Thomas Carlén-Wendels 
 
 
Tvistlösare i ärendet har varit advokaten Thomas Carlén-Wendels, ordförande, 
samt rådmannen Tomas Norström och advokaten Monique Wadsted. Enhälligt. 
 


