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Utdrag ur brev från .SE till PTS daterad 2009-06-10 

 

EFTERPRÖVNING 
.SE förordar en efterprövningsmodell och ser att det finns flera möjliga lösningar som  kortfattat 

presenteras nedan: 

1. Efterprövning via nuvarande ATF 
2. Efterprövning: .SE och FI i samverkan 
3. Efterprövning via ett ATF försett med nya regler 
4. Efterprövning genom särskild nämnd 
5. Efterprövning av relevant tillsynsmyndighet 

 

EFTERPRÖVNING VIA NUVARANDE ATF 
Det finns en omfattande och positiv erfarenhet av det alternativa tvistlösningsförfarandet, ATF. Andra 

banker, t ex Swedbank och Danske bank, har framgångsrikt använt ATF för att skydda sina rättigheter. 

 

EFTERPRÖVNING:  . SE OCH FI I SAMVERKAN  
I .SE:s Registreringsvillkor, under punkt 4 om Innehavarens skyldigheter,  införs följande text:  ”Endast den 

som uppfyller villkoren i 9 § lag (2004:297) om bank- och           finansieringsrörelse får registrera domännamn som 

innehåller ordet ”bank”. I övriga fall får registrering ske endast om användningen av ordet ”bank” uppenbarligen inte 

kan leda till missförstånd”. 

Samtidigt som ett domännamn med bokstavskombinationen ”bank” registreras går det för observation till 

.SE. De registreringar som kan misstänkas ha det minsta med affärsverksamheten bankrörelse att göra (eller 

som avser att ge det intrycket) skickas, periodiskt eller efter avstämning, vidare till Finansinspektionen. 

Domännamnsinnehavaren informeras om detta, med hänvisning till den nya texten under punkt 4, och att 

han/hon kan vänta en kontakt från FI. FI bedömer, efter kontakt med domännamnsinnehavaren, om 

registreringen ska godkännas eller inte. .SE avregistrerar domännamnet om FI har gjort en negativ 

bedömning och domännamnsinnehavaren informeras, med hänvisning till Registreringsvillkoren och FI:s 

bedömning. 

Samma förfarande skulle kunna tillämpas redan utifrån dagens bestämmelser i Registeringsvillkoren (§ 

6.2.3) vilka ger .SE rätt att i efterhand omedelbart deaktivera eller avregistrera ett domännamn om det 

uppenbart strider mot svensk lag eller författning.  

 

EFTERPRÖVNING VIA ETT ATF FÖRSETT MED NYA REGLER 
En talan i ATF måste väckas av en rättighetsinnehavare, vars rättighet på ett eller annat sätt utmanas av ett 

domännamn. Om alltså ”bank” används som beteckning på en finansiell rörelse av någon som inte är 

berättigad därtill, men utan att domännamnet är förväxlingsbart med en annan banks skyddade 

kännetecken, så faller den situationen utanför det nuvarande ATF-förfarandet. ATF skulle eventuellt kunna 

förändras så att även lagen om bank- och finansieringsrörelse kan utgöra grund för prövning i ATF. 

  



Finansinspektionen är heller inte taleberättigad i det alternativa tvistlösningsförfarandet.  

En översyn av regelverket för ATF skulle kunna innefatta överväganden av de ändringar som kan krävas för 

att också dessa situationer ska kunna hanteras.   

 

EFTERPRÖVNING GENOM SÄRSKILD NÄMND  
En särskild fristående nämnd skulle möjligtvis kunna införas för att, på ett rättssäkert sätt, hantera krav på 

avregistrering och deaktivering av domännamn.  

Spontant förefaller det dock öka komplexiteten avseende hanteringen av domännamnstvister och en 

förändring av ATF skulle vara att föredra framför ytterligare en beslutsinstans. 

 

EFTERPRÖVNING AV RELEVANT TILLSYNSMYNDIGHET  
Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara att helt överlåta beslutanderätten i dessa frågor till relevant 

tillsynsmyndighet, vars beslut kan överklagas i sedvanlig ordning. Redan idag kan Finansinspektionen 

inom ramen för sin tillsyn kontrollera redan existerande domännamn som innehåller ordet ”bank”.   


