
Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT     ÄRENDENUMMER 

2014-08-31     777 

 

 

SÖKANDE 

PK Data AB (556927-4334) 

N. Kyrkovägen 7 

458 70 Högsäter 

INNEHAVARE 

Morten E 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <easyel.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <easyel.se> till 

 

 

BAKGRUND 

(”Innehavaren”) är innehavare av domännamnet <easyel.se> som registrerades den 

28 november 2013 av Innehavaren. 

 

PK Data Ab (”Sökanden”) ingav ansökan om tvistlösning den 5 juli 2014, och har betalat 

erforderlig avgift samt begärt att ärendet ska avgöras av en tvistlösare. 

 

Innehavaren har besvarat ansökan per e-post den 11 augusti 2014. 

 

Den 18 augusti 2014 lämnades ärendet över till tvistlösaren Peter Hedberg för avgörande. 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <easyel.se> ska överföras till PK Data AB. 



 

Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 
 

Sökanden är innehavare av det svenska varumärket EasyEl (ansöknings nr. 2006/09692). 

 

Registreringen av easyel.se måste ha gjorts i ond tro efter att rättigheterna till varumärket 

EasyEl flyttades från PK Data HB till PK Data AB. 

 

Easyel.se används inte och Innehavaren har därför inte kunnat bygga upp någon rätt till 

domännamnet. 

 

EasyEl lanserades som produkt på den svenska marknaden år 2002 och ansökan att registrera 

varumärket EasyEl gjordes 2006. Det är en miss av PK Data att inte ha registrerat easyel.se 

tidigare, men attityden kring .se-domäner var annorlunda när varumärket EasyEl registrerades 

och man missade när reglerna kring ”varumärke vs. domännamn” ändrades. Detta hindrar 

dock inte PK Datas rätt till domännamnet. 

 

Av hemsidan www.pkdata.se framgår att EasyEl är ett aktivt varumärke med stor spridning då 

över 200 skolor använder produkten EasyEl (vilket är mer än 75 % av gymnasieskolorna med 

elutbildning). 

 

 

Innehavaren 
 

Innehavaren avser att starta elektrikerfirma i Sverige, vilket är grunden till att han registrerade 

domännamnet <easyel.se> eftersom företaget ska heta ”Easy-el”. 

 

Företaget skulle redan ha varit igång, men det tidigare rådhuset i Gärsnäs, den byggnad som 

firman skulle haft sina lokaler i, har blivit såld. När Innehavaren hittar lämpliga lokaler 

kommer han att starta upp firman och i anslutning till detta få igång hemsidan. Det är ett 

danskt företag som ska utarbeta hemsidan. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni 2013 

anges rekvisiten för att domännamn ska kunna överföras. Den första förutsättningen är att 

domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett varumärke eller firma (eller andra 

rättigheter) med rättsgrund i Sverige som Sökanden kan visa rätt till. Den andra 

förutsättningen är att domännamnet används eller har registrerats i ond tro, och slutligen ska 

motparten sakna rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Samtliga förutsättningar måste 

vara uppfyllda för att domännamnet ska kunna överföras till Sökanden. 

 

 

 

http://www.pkdata.se/


Rättighet med rättsgrund i Sverige 

Sökanden är innehavare av varumärket EasyEL, vilket registrerades år 2007 under 

registreringsnummer 0386846. Det omstridda domännamnet <easyel.se> är identiskt med 

Sökandens åberopade varumärke. 

Ond tro 

Sökanden har åberopat att registreringen måste ha gjorts i ond tro efter att varumärkes-

rättigheterna till ”EasyEl” flyttades från PK Data HB till PK Data AB - vilket skedde 9 

augusti 2013 knappt fyra månader före domänsnamnsregistreringen - utan att närmare förklara 

varför detta skulle försätta Innehavaren i ond tro. 

 

Vidare agerar båda parter på ett eller annat sätt inom elbranschen och Sökanden har anfört att 

varumärket har fått stor spridning och produkten används av över 200 skolor. Sökanden har 

dock inte närmare påstått eller visat att Innehavaren kommit i kontakt med, eller i övrigt känt 

till, Sökandens varumärke vid registreringen av domännamnet <easyel.se>.  

 

Inte heller är det visat att Innehavaren planerar att störa Sökandens verksamhet, utnyttja 

Sökandens goda rykte, marknadsposition, eller något annat som konstituerar ond tro i 

registreringsvillkorens mening.  

 

Då ond tro inte visats finns ingen anledning att utreda frågan huruvida Innehavaren har ett 

berättigat intresse till domännamnet. 

 

Mot bakgrund av ovanstående skall Sökandens begäran om överföring avslås. 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………     

Peter Hedberg             

 

 

 

 

 

 


