Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
BESLUT
2013-08-23

ÄRENDENUMMER
676

SÖKANDE
Stadshotellet i Kristinehamn AB (org. nr. 556147-7596)
Sjövägen 9
541 47 Skövde
Ombud:
David H/Fastighetsägarna GFR AB
Drottninggatan 21
652 25 Karlstad
INNEHAVARE
Stadshotellet i Kristinehamn AB (org. nr. 556223-8682)
Kungsgatan 27
681 31 Kristinehamn
Ombud:
Lars-Erik S/Advokat Saltin & Partner HB
Advokat Saltin & Partner HB
Box 164
691 24 Karlskoga
SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <stadshotelletkristinehamn.se>.

BESLUT
Domännamnet <stadshotelletkristinehamn.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND
I skrift daterad 2013-06-03 ansökte Sökanden om tvistlösning för domännamnet
<stadshotelletkristinehamn.se> och begärde att ärendet skulle prövas av en tvistlösare.

Den registrerade Innehavaren har inte bestritt Sökandens yrkande .

Sökanden inkom till .SE med ett kompletterande yttrande daterat 2013-06-06.

YRKANDEN
Sökanden har yrkat att domännamnet <stadshotelletkristinehamn.se> ska överföras till
Sökanden.
Innehavaren har inte bestritt Sökandens yrkande.
PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden
Stadshotellet i Kristinehamn AB har drivit hotellrörelse i fastigheten Tellus 1 i Kristinehamn
under angiven firma sedan början av 1970-talet. Fastigheten har i folkmun sedan länge kallats
”stadshotellet”. Detta aktiebolag (org.nr 556223-8682) försattes i konkurs genom beslut av
Kristinehamns tingsrätt 2002-12-20. Stadshotellet i Kristinehamn AB innehar sedan år 1997
domännamnet <stadshotelletkristinehamn.se>.
I samband med konkursen överläts bolagets ”inkråm” till ett annat bolag, Pinnarp Trading AB
(org.nr 556346-1341). Pinnarp Trading AB bedrev därefter hotellverksamhet i fastigheten
Tellus 1 i Kristinehamn, där också Stadshotellet i Kristinehamn AB bedrivit sin
hotellverksamhet, ända till utgången av år 2012 då dess verksamhet upphörde och då
hyreskontraktet med fastighetsägaren också upphörde.

Sökanden ändrade sin firma 2010-05-04 till Stadshotellet i Kristinehamn AB (org.nr 5561477596). Sökanden tillträdde i september 2012 som ägare av fastigheten Tellus 1 i
Kristinehamn. Sökanden skaffade sig en ny hyresgäst som sedan 2013-01-01 bedriver
hotellverksamhet i fastigheten och som härvid med tillstånd av Sökanden använder firman
Stadshotellet i Kristinehamn.

Domännamnet <stadshotelletkristinehamn.se> har, som nämnts, registrerats av och innehas
alltjämt av Stadshotellet i Kristinehamn AB (org.nr 556223-8682), alltså det bolag som år
2002 försattes i konkurs. Det är oklart om överlåtelse av inkråmet i konkursbolaget även
inbegrep domännamnet. I vart fall har aldrig funnits någon annan registrerad innehavare av
domännamnet än konkursbolaget. Konkursförvaltaren har meddelat per e-post den 30 juli
2013 att konkursboet inte gör anspråk på domännamnet.

Pinnarp Trading AB har disponerat domännamnet under den tid man bedrivit sin
hotellverksamhet. I samband med att dess hotellverksamhet upphörde per årsslutet 2012,
införde man ett meddelande på den hemsida som domännamnet anknyter till, där information
om Stadshotellet i Kristinehamn förekommer, att hotellverksamheten upphört. Detta ger
dagens besökare på hemsidan intryck av att någon hotellverksamhet inte förekommer, vilket
ju är helt felaktigt, eftersom Stadshotellet i Kristinehamn AB bedriver hotellverksamhet där
genom sin hyresgäst och detta under namnet Stadshotellet i Kristinehamn.

Innehavaren bedriver således ingen hotellverksamhet i Kristinehamn, vilket f ö inte heller
Pinnarp Trading AB gör, i vart fall inte Stadshotellet i Kristinehamn. Innehavaren har därmed
inget berättigat anspråk på domännamnet. Ett ombud för Pinnarp Trading AB har i e-mail
2013-05-30 till Sökandens ombud meddelat att ”Uppgiften på hemsidan om att Pinnarp
Trading AB upphört med sin hotellverksamhet är korrekt, likaså uppgiften om bolagets i kraft
varande telefonnummer.”

Innehavaren
Innehavaren har genom sitt ombud och konkursförvaltare meddelat i e-mail 2013-07-30 att
konkursboet inte gör något anspråk på domännamnet.

TVISTLÖSARENS SKÄL
Ett domännamn får enligt de villkor som gäller för toppdomänen .SE - inom ramen för
ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande – föras över till den som begärt
tvistlösningsförfarandet. Förutsättningen för detta är att domännamnet är identiskt med
eller liknar bl.a. ett varu- eller näringskännetecken till vilket sökanden kan visa rätt, att

domännamnet registrerats eller använts i ond tro och att innehavaren av domännamnet
inte har någon rätt eller något berättigat intresse till namnet (p. 7.2 i villkoren).
Samtliga tre förutsättningar måste föreligga för att ansökan ska kunna bifallas. Till de
tre rekvisiten finns i registreringsvillkoren anvisningar som ska tillämpas vid den
helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet som ska göras.

Enligt Tvistlösarens bedömning är domännamnet <stadshotelletkristinehamn.se> så
gott som identiskt med Sökandens registrerade firma Stadshotellet i Kristinehamn AB.

Det s.k. ondtrosrekvisitet gäller om domännamnet har registrerats eller eljest använts i
ond tro. Pinnarp Trading AB har nyttjat Innehavarens registrerade domännamn även
efter 2012-12-31 då den hotellverksamhet som Pinnarp Trading AB bedrev upphörde.
Detta har skett på ett sätt som är till men för Sökanden, något som måste ha varit
uppenbart för Pinnarp Trading AB. En användning av domännamnet får därmed sägas
ha skett i ond tro under år 2013.

Inget har framkommit som ger anledning till antagande att Innehavaren kan anses ha
något berättigat intresse av domännamnet. Innehavaren har tvärtom deklarerat att man
inte gör något anspråk på domännamnet.

På grundval av det som framgått ovan finner Tvistlösaren att det föreligger sådan likhet
mellan domännamnet och sökandens skyddade kännetecken som anges i .SE:s
registreringsvillkor, att användning av domännamnet skett i ond tro och att Innehavaren inte
har något berättigat intresse av domännamnet.

Domännamnet <stadshotelletkristinehamn.se> ska därför överföras till Sökanden.

På .SE:s vägnar

………………………………
Jan Rosén

