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SÖKANDE 

Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) 

 

INNEHAVARE 

Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <historichotelsofsweden.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Ansökan lämnas utan bifall. 

 

BAKGRUND 

Det omtvistade domännamnet registrerades den 28 juni 2007. 

 

I ansökan daterad den 8 april 2013 har Sökanden, Historic Hotels of Scandinavia AB, ansökt 

om tvistlösning och begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare. 

 

Tvistlösningsorganisationen har givit Sökanden möjlighet att komplettera sin ansökan. 

 

Den 11 april 2013 har en komplettering från Sökanden inkommit till 

tvistlösningsorganisationen. 

 

Sökandens ansökan och komplettering har översänts till Innehavaren, Countryside Hotels AB, 

som givits tillfälle att inkomma med svar senast den 13 maj 2013. Innehavaren skickade in ett 

svar till mailadressen ”ati@iis.se” den 13 maj 2013. 

 

Den 14 maj 2013 tillfrågades tvistlösaren Jonas Gulliksson om han var villig att åta sig 

uppdraget att avgöra ärendet som ett påskyndat förfarande. Jonas Gulliksson förklarade sig 
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villig att åta sig uppdraget den 15 maj 2013 per e-post, vilket besvarades av tvistlösnings-

organisationen. Senare samma dag skickade Innehavaren sitt svar till ”atf@iis.se”. 

 

Svaret från Innehavaren har översänts till Sökanden. 

 

PRELIMINÄR FRÅGA – HANDLÄGGNING VID FÖRSENT INKOMMET SVAR 

Innehavarens svar ska skickas till tvistlösningsorganisationen per e-post (”atf@iis.se”) eller 

post och vara organisationen tillhanda inom utsatt tid, vilket i detta ärende varit den 13 maj 

2013. I detta ärende har Innehavaren inte översänt sitt svar till rätt adress förrän den 15 maj 

2013.  

 

Tvistlösaren har, efter att han den 15 maj 2013 har förordats till tvistlösare i ärendet, att ta 

ställning till om svaret ska beaktas trots att det har inkommit sent samt om ärendet ska 

avgöras som ett påskyndat förfarande eller enligt bestämmelserna för ett ordinarie förfarande. 

 

Tvistlösaren finner att Innehavarens svar inte har inkommit i rätt tid då det har varit 

tvistlösarorganisationen tillhanda först den 15 maj 2013. Att Innehavaren har skickat ett e-

postmeddelande till en felaktig adress den 13 maj 2013 påverkar inte denna bedömning, då 

det är upp till Innehavaren att se till att svaret kommer fram i rätt tid och till rätt adress. Då 

svaret har inkommit före det att beslut har fattats i ärendet ska det dock trots detta beaktas, 

enligt vad som bestämts på ATF:s tvistlösarmöte den 27 november 2012. 

 

I 10 § p. 4 i Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i 

toppdomänen ”.se” reviderade i juni 2012, stadgas att ett påskyndat förfarande ska användas i 

de fall då ett svar från Innehavaren inte har inkommit i tid enligt 13 §.  

 

Tvistlösarens bedömning är att ett ärende där ett svar har inkommit, som Tvistlösaren har att 

ta hänsyn till vid sin bedömning av ärendet, ska följa bestämmelserna för det ordinarie 

tvistlösningsförfarandet. 

 

YRKANDEN  

 

Sökanden har begärt att domännamnet <historichotelsofsweden.se> överförs till Sökanden. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden har i huvudsak anfört följande. 

Sökanden är innehavare till de registrerade varumärkena HISTORIC HOTELS OF SWEDEN 

och HISTORIC HOTELS OF SCANDINAVIA. Sökanden har registrerat domännamnen 

<hhos.se>, <historichotels-scandinavia.se>, <historichotels-scandinavia.com> och 

<historichotels.se>. Sökanden är även innehavare till varumärke och domännamn i Norge och 

Danmark som har layout och ordalydelse som är nära knutna till den svenska verksamheten. 

Sökanden har registrerat bolaget Historic Hotels of Scandinavia AB. Sökanden äger 

varumärke och domännamn för HISTORIC HOTELS OF SWEDEN till etthundra procent. 
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Sökanden bedriver sedan år 2005 hotellgrupperingen Historic Hotels of Sweden och 

varumärket registrerades vid starten.  

 

Innehavaren har medvetet registrerat <historichotelsofsweden.se> med exakt den ordalydelse 

som Sökanden bedriver sina aktiviteter under enkom för att störa sökandens verksamhet och 

för att styra över trafik från domänen till sin egen. Innehavaren använder domänen för att 

länka vidare till sin egen webbplats. 

 

Vad Sökanden i övrigt har anfört har inte påverkat bedömningen. 

 

Innehavaren har i huvudsak anfört följande. 

Innehavaren har sedan den 1 januari 2001 varit medlem i den europeiska organisationen 

Historic hotels of Europe. Flera av Innehavarens kollegor inom organisationen, vilken består 

av liknande kedjor runt om i Europa, heter Historic Hotels of […]. Av den anledningen 

övervägde Innehavaren redan 2001 ett namnbyte till Historic Hotels of Sweden. Innehavaren 

har idag ett starkt samarbete med organisationen. 

 

Ställföreträdaren för Sökanden, Torbjörn Colfach, startade en med Innehavaren 

konkurrerande verksamhet 2005 under namnet Historic Hotels of Sweden, väl medveten om 

Innehavarens koppling till Historic Hotels of Europe. 

 

Innehavaren har rätt till domänen <historichotelsofsweden.se> på grund av det europeiska och 

skandinaviska samarbetet. 

 

Vad Innehavaren i övrigt har anfört har inte påverkat bedömningen. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Enligt p. 7.2 ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” ska ett 

domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:  

 

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar  

a) ett varukännetecken,  

b) ett näringskännetecken,  

c) ett släktnamn,  

d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),  

e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,  

f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),  

g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning 

(EG) 510/2006,  

h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,  

i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning 

(EG) 1234/2007, eller  

j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra 

enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna 

förkortning,  

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och  

 

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och  



3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.  

 

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin 

talan.  

 

Tvistlösaren gör följande bedömning. 

 

Likhet med kännetecken som har rättsgrund i Sverige 

Sökanden har givit in följande dokument som bevisning till styrkande av Sökandens rätt enligt 

det första rekvisitet för överföring: 

 

1. En kopia av ett registreringsbevis avseende det i Sverige registrerade varumärket 

HISTORIC HOTELS OF SWEDEN (fig.), reg. nr 372466, registrerat den 20 maj 

2005.  

2. En kopia av ett registreringsbevis avseende det i Sverige registrerade varumärket 

HISTORIC HOTELS OF SCANDINAVIA (fig.), reg. nr 372466, registrerat den 15 

december 2006. 

3. Registerutdrag avseende det i Norge registrerade varumärket HISTORIC HOTELS OF 

NORWAY (fig.), reg. nr 251919, registrerat den 11 augusti 2009. 

4. Registerutdrag avseende det i Danmark registrerade varumärket HISTORIC HOTELS 

OF DENMARK (fig.), reg. nr VR 2006 02589, registrerat den 1 augusti 2006. 

5. Registreringsbevis för Sökanden med firman Historic Hotels of Scandinavia AB. 

 

Tvistlösaren noterar följande. Det framgår inte av dokument 1 eller 2 vem som är den 

registrerade innehavaren av respektive kännetecken. Dokument 3 och 4 avser ett norskt 

respektive ett danskt varumärke. 

 

Tvistlösaren finner att Sökanden har därmed inte visat att Sökanden innehar rätt till ett 

varukännetecken med rättsgrund i Sverige.  

 

Rätt till ett registrerat svenskt näringskännetecken utgör en sådan rättighet som kan läggas till 

grund för en överföring av ett domännamn. Tvistlösaren konstaterar att Sökanden har visat 

rätt till näringskännetecknet Historic Hotels of Scandinavia AB genom det ingivna 

registerutdraget. Tvistlösaren konstaterar att det av utdraget inte framgår när 

näringskännetecknet registrerades som Sökandens firma. Då registreringsbeviset är daterat 

den 7 januari 2012 har Sökanden dock visat att rättigheten i vart fall fanns vid den ansökan 

om överföring av domännamnet som är aktuell i detta ärende, vilken är den relevanta 

tidpunkten för bedömningen enligt det första rekvisitet. 

 

Tvistlösaren finner, i enlighet med etablerad konsensus, att bedömningen av likheten mellan 

domännamnet <historichotelsofsweden.se> och Sökandens näringskännetecken Historic 

Hotels of Scandinavia AB ska göras efter att toppdomänen ”.se” och forkortningen för 

Sökandens bolagsform ”AB” har avlägsnats. 

 

Tvistlösaren finner att domännamnet, liksom näringskännetecknet, enbart består av 

beskrivande ord, nämligen: ”historic”; ”hotels”; ”of”; ”sweden” och ”scandinavia”. Det enda 

som skiljer de båda åt är de geografiska platserna ”sweden” och ”scandinavia”. Tvistlösaren 

finner att domännamnet har en sådan likhet som krävs för en överföring enligt ATF:s 

Registreringsvillkor. Det första rekvisitet är därmed uppfyllt. 

 



Ond tro 

Sökanden har anfört att domännamnet <historichotelsofsweden.se> har registrerats och 

använts för att störa Sökandens verksamhet och att länka över trafik till Innehavarens egen 

webbsida. Det framgår inte närmare av vad Sökanden anfört på vilket sätt som Innehavarens 

registrering av domännamnet skulle ha syftat till att störa Sökandens verksamhet. 

 

Det framgår av Innehavarens svar att Innehavaren känner till Sökanden och dess verksamhet. 

Innehavaren har inte närmare kommenterat Sökandens påståenden om att Innehavaren skulle 

ha registrerat det omtvistade domännamnet i syfte att störa Sökandens verksamhet eller om 

någon vidarelänkning har åsyftats eller genomförts. Tvistlösaren finner att inget av vad 

Innehavaren har anfört ska tolkas som att Innehavaren medger Sökandens påstående om 

Innehavarens onda tro.  

 

Sökanden har inte givit in någon bevisning till stöd för sina påståenden om att Innehavaren 

har varit i ond tro vid registreringen eller användningen av domännamnet. Tvistlösaren 

noterar särskilt att Sökanden har givits möjlighet att komplettera sin ansökan, men att någon 

bevisning i denna del inte har givits in i samband med kompletteringen. 

 

Efter en helhetsbedömning finner Tvistlösaren att Sökandens påstående inte är tillräckligt för 

att Sökanden ska anses ha visat att Innehavaren registrerat eller använt domännamnet i ond 

tro. Det andra rekvisitet är därför inte uppfyllt. 

 

Då en överföring förutsätter att samtliga tre rekvisit har uppfyllts och då det andra av de tre 

rekvisiten för överföring inte har uppfyllts av Sökanden finns ingen anledning för 

Tvistlösaren att pröva om det tredje och sista rekvisitet är uppfyllt. 

 

Med anledning av ovanstående lämnar Tvistlösaren Sökandens ansökan utan bifall. 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………      

Jonas Gulliksson      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


