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BAKGRUND 

 

Solexpress.se registrerades av Innehavaren den 8 augusti 2012. 

 

Sökanden gav in ansökan om tvistlösning den 10 augusti 2012 med Solexpress HB som 

sökande. Sökanden inkom därefter den 16 augusti 2012 med en ny ansökan där han hade 

ändrat sökanden till sig själv personligen med firma Infra Sol. Sökanden har betalat 

erforderlig avgift, samt begärt att ärendet skall avgöras av en tvistlösare. 

 

Innehavaren besvarade den första ansökan den 16 augusti 2012. I sitt svar nämnda datum 

bifogade Innehavaren en bilaga genom vilken det informerades att en av bolagsmännen 

(Tommy A) i Solexpress HB förbjudit Sökanden att hänvisa till Solexpress HB, med 

hänvisning till handelsbolagslagen, som sökande. Efter att Sökanden lämnade in sin andra 

ansökan inkom Innehavaren med ytterligare ett svar den 17 september 2012 och har inte 

invänt mot att det är en ny sökande. 

 

Den 12 september 2012 inkom Sökanden med en komplettering till sin ansökan. Sökanden 

inkom med ytterligare kompletteringar den 14 och 25 september 2012. Innehavaren svarade 

på kompletteringarna den 28 september 2012 följt av ett förtydligande den 1 oktober 2012. 

Den 4 oktober 2012 inkom Sökanden med ytterligare en komplettering vilken tredje man, 

Tommy A, svarade på samma dag. Sökanden yttrade sig över dennes svar den 4 oktober 2012. 

Sökanden inkom med en slutlig komplettering den 8 oktober 2012 efter att tvistlösaren satt ut 

denna dag som sista möjliga dag att yttra sig. 

 

Den 19 september 2012 lämnades ärendet över till tvistlösaren, Peter Hedberg, för avgörande. 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att solexpress.se skall överföras till Kjell L. 

 

Innehavaren har bestridit yrkandet. 
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PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

 

Sökandens hustru Pernilla K-L startade 2004 Solexpress HB tillsammans med en god vän vid 

namn Camilla C. Strax därefter startade Sökanden samma typ av solarieverksamhet under sin 

enskilda firma Infra Sol. Solexpress HB registrerade domännamnet solexpress.se under 2005. 

 

Camilla C lämnade solariebranschen i Stockholm 2010 eller 2011. I samband med det överlät 

hon bolagsnamnet Solexpress HB till Sökanden, Pernilla K-L och Tommy A. Den sistnämnde 

hade för avsikt att gå in i den aktuella verksamheten men då han inte registrerade något eget 

bolag (vilket man hade diskuterat) startades ingen verksamhet i Solexpress HB.  

 

Det skrevs ett avtal mellan de tre parterna i vilket det fastställdes att samtliga rättigheter till 

namnet Solexpress skulle tillfalla Sökanden vid eventuell tvist. Detta gjordes på grund av att 

Sökanden och dennes hustru var de som hade grundat solariekedjan Solexpress.  

 

Tommy A har periodvis hjälpt Sökanden i driften av solarieanläggningarna. Denna hjälp 

upphörde den 13 juli 2012 eftersom Sökanden då misstänkte att Tommy A hade förskingrat 

alternativt stulit från Sökanden varpå det gjordes en polisanmälan till polismyndigheten i 

Stockholm. 

 

Den 6 augusti 2012 fick Sökanden information om att Tommy A hade överlåtit domänen till 

Innehavaren. Sökanden kände inte tidigare till Innehavaren men han är övertygad om att 

överlåtelsen endast skett för att förhindra Sökandens rätt till domännamnet. 

 

Sökanden anser att han kan hävda rätten till domännamnet solexpress.se tack vare av att han 

är delägare i Solexpress HB och på grund av avtalet mellan bolagsmännen i Solexpress HB. 

 

I ett förlikningsförslag daterat den 21 september 2012 erbjöd Tommy A Sökanden 

rättigheterna till solexpress.se. Detta visar att Tommy A egentligen inte har överlåtit 

domännamnet till Innehavaren. Denne kan därför inte anses ha någon egentlig rätt till 

domännamnet. 
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Drop in solarium i Sthlm HB är ett bolag som Tommy A står bakom och de påståenden som 

framförs av Innehavaren att han har en aktiv del i detta bolag är inte korrekta. Innehavaren är 

inte registrerad som bolagsman i Drop in solarium i Sthlm HB. Annonser som detta bolag står 

bakom snyltar dessutom på Solexpress HB goda renommé.  

 

Innehavaren 

 

Drop in solarium i Sthlm HB har bedrivit solarieverksamhet under namnet Solexpress under 

flera år. Tommy A är den som grundade bolaget. Innehavaren är bolagsman i Drop in 

solarium i Sthlm HB.  

 

Drop in solarium i Sthlm HB tog över domännamnet solexpress.se av Camilla C innan 

Solexpress HB bildades. Enligt handelsbolagsregistret bildades Solexpress HB först 2011. 

Solexpress HB har aldrig ägt rättigheterna till domännamet solexpress.se. När Innehavaren 

blev delägare i Drop in solarium i Sthlm HB krävde han att domänen skulle överföras från 

bolaget till honom. 

 

Innehavaren är medveten om tvisten som föreligger mellan Sökanden och Tommy A, men 

han anser att den inte ska drabba hans rätt till domännamnet eller hans verksamhet.  

 

Innehavaren anser inte att det föreligger någon ond tro då Drop in solarium i Sthlm HB i flera 

år har haft anläggningar som har bedrivit verksamhet under namnet Solexpress.  

 

Sökandens påstående att avtalet, som han bifogade till sin ansökan om ATF, innebär att 

samtliga rättigheter till Solexpress ska övergå till Sökanden vid tvist är inte korrekt. Enligt 

avtalet skall rättigheterna däremot övergå till Sökanden om handelsbolaget Solexpress HB 

upplöses eller byter bolagsmän. Detta har dock inte skett. 

 

Tidigare har det funnits ett samarbete mellan parternas hemsidor solexpress.nu och 

solexpress.se. Sidorna har haft gemensam design och de har hänvisat till varandra. Sökanden 

har nu sagt upp samarbetet. 

 

Anledningen till att Tommy A har givit in ett yttrande i ATF-ärendet är endast att han önskar 

förtydliga sin egen ståndpunkt i ärendet. Det förlikningsförslag daterat den 21 september 2012 
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som Sökanden givit in ger inte något uttryck för att äganderätten till det omtvistade 

domännamnet egentligen tillhör Tommy A. 

 

De annonser som Sökanden påtalar och som denne hävdar innebär renommésnyltning har 

publicerats av misstag. 

 

Tvistlösarens skäl 

 

Ett domännamn får enligt de allmänna villkoren för registrering av domännamn avregistreras 

eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om: domännamnet är identiskt med 

eller liknar ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt 

tvistlösning kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller används i ond tro och 

innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. För att den som 

ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste alla tre 

villkor vara uppfyllda. 

 

Sökanden har, för att uppfylla första rekvisitet, åberopat att han bedriver solarieverksamhet i 

företaget Solexpress HB. Det är dock inte Solexpress HB som är sökande i detta alternativa 

tvistlösningsförfarande utan Kjell L med den enskilda firman Infra Sol. Enligt tillgänglig 

information från Bolagsverket är en person vid namn Tommy A bolagsman i Solexpress HB. 

Av dokument som givits in i ärendet framgår att Tommy A uttryckligen motsätter sig att 

Solexpress HB agerar i frågan om rätten till det omtvistade domännamnet i ett alternativt 

tvistlösningsförfarande och, som det får förstås, åberopar firman som grund för ansökan. 

 

Kjell L, med den enskilda firman Infra Sol, har mot bakgrund av ovanstående inte styrkt en 

rätt att åberopa näringskännetecknet Solexpress som grund för aktuell ansökan om ATF. 

Någon annan rättighet med rättsgrund i Sverige har han härutöver inte åberopat eller påvisat. 

Redan av detta skäl skall ansökan lämnas utan bifall. Huruvida Innehavarens registrering eller 

användning av det aktuella domännamnet skett i ond tro eller huruvida Innehavaren har en rätt 

eller berättigat intresse till detta behöver därför inte prövas. 

 

Det måste understrykas att det alternativa tvistlösningsförfarandet endast är till för att avgöra 

tvister av klara fall av missbruk av de regler som ligger till grund för registrering av 

domännamn under den svenska toppdomänen .se. Någon möjlighet till en grundlig utredning 
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av parternas ståndpunkter, bevisvärdering, vittnesförhör och andra medel för att reda ut 

ärendet ligger utanför ramen av denna typ av tvistlösning. Härvid hänvisas till allmän domstol 

eller andra former av tvistlösning. 

 

Mot bakgrund av det ovan sagda skall Sökandens ansökan om överföring av domännamnet 

solexpress.se lämnas utan bifall. 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Peter Hedberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


