
ANSÖKAN 
 

Datum: 
 

 

Till IIS (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 
 

ANSÖKAN om tvistlösning för domännamnet/en 
  .se 

 
1. GRUNDUPPGIFTER PARTER 

 
1.1 Sökande 
Namn/Företag Personnummer/organisationsnummer 
	  

Adress, postnummer och postadress 
	   	  

Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress 
	   	  

 

1.2 Ombud (anges i förekommande fall) 
Namn/Företag 
	  

Adress, postnummer och postadress 
	   	  

Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress 
	  

 
Det finns inga krav på att anlita ombud men vill man ha ombud så får man naturligtvis anlita 
ett sådant. Observera att kostnaden för ett ombud betalas av den som anlitar ombudet och att 
man får inte ersättning för ombudskostnader oavsett om man förlorar eller vinner ärendet. 

 
1.3 Domännamnsinnehavare 
Namn/Företag Personnummer/organisationsnummer 
	  

Adress, postnummer och postadress 
	   	  

Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress 
	   	  

 

1.4 Ombud (anges i förekommande fall) 
Namn/Företag 
	  

Adress, postnummer och postadress 
	   	  

Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress 
	  



	  

 
 

2. FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER 
 
 
Ansökningsavgiften om kr inkl. moms har den betalats in till 

IIS genom insättning/inbetalning på/via av IIS anvisat bankkonto/bankgiro. (Obs! Glöm ej att ange vilket 

domännamn betalningen gäller) 

Ansökningsavgift för ATF framgår av http://www.iis.se/domaner/atf/gor-en-ansokan/tvistlosare-och-  
kostnader. 

 
Eventuell återbetalning av hela eller del av ansökningsavgiften skall ske till följande 

 
konto (inkl. clearingnr): bank:    

Kontoinnehavare:     

 
VAT nr: (fylls i av sökanden från EU, ej Sverige) 

 
 
IBAN: (fylls i av sökanden från EU och övriga världen) 

SWIFT: (fylls i av sökanden från EU och övriga världen) 

 
Sökanden begär att ansökan ska prövas av 

 
□ en tvistlösare 

 
eller 

 
□ tre tvistlösare och utser till tvistlösare. 

 
Vill du att tre tvistlösare ska avgöra ärendet, ska du utse en av dessa tre tvistlösare utifrån listan på 
IIS webbplats. 

 
□ Sökanden begär att ansökan skall prövas enligt Påskyndat förfarande vid uteblivet svar från 

Domännamnsinnehavaren. 

 
 

Påskyndat förfarande tillämpas endast om innehavaren inte svarar på ansökan. Om ärendet 
genomförs enligt det påskyndade förfarandet kommer det att avgöras av en tvistlösare inom 10 
arbetsdagar istället för inom 30 dagar. Tvistlösaren prövar samtliga rekvisit som tillämpas i ett 
vanligt ATF-ärende men meddelar sitt beslut endast kortfattat. 

 
Påskyndat förfarande kostar 2 000 kronor. Det påskyndade förfarandet tillämpas endast om 
innehavaren inte svarar på ansökan och därför måste sökanden betala full avgift för det antal 
tvistlösare som sökanden önskar. Går ett ärende vidare till att bli ett påskyndat förfarande efter 
att innehavarens svar uteblivit betalar IIS tillbaka det sökanden lagt ut utöver det. 



	  

 
 

3. SAKEN 
 
 
3.1 Yrkande 

 
Sökanden yrkar att domännamnet ska 

 
□ avregistreras (Obs! domännamnet kommer att bli tillgängligt för nyregistrering, det spärras inte.) 

 
eller 

 
□ överföras till Sökanden 

 
3.2 Omständigheter (för mer plats att skriva, bifoga gärna separat bilaga) 

 
För att nå framgång i ärendet måste nedanstående tre rekvisit (punkten 7.2 i Registreringsvillkoren) 
vara uppfyllda och som sökande i ett ATF-ärenden måste du beskriva de omständigheter du vill göra 
gällande under alla tre punkter. 

 
1. Du som sökande måste ha en rättighet (t ex varumärke eller firma) med giltighet i Sverige. Du 

måste visa att du har rätt till den åberopade rättigheten, t ex genom äganderätten till en 
varumärkesregistrering eller ett utdrag från Bolagsverket som visar fimanamn. Det är också 
viktigt att det framgår att domännamnet och rättigheten är identiska eller förväxlingsbart 
lika. 

 
2. Du som sökande måste beskriva och bevisa hur den som nu innehar domännamnet ska ha 

handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använder domännamnet. Exempel på 
ond tro är om någon registrerat ett domännamn med kännedom om att benämningen som 
utgör domännamnet tillhör någon annan, i syfte att sälja det. Ond tro kan också vara 
registrering av domännamn i syfte att störa en konkurrents verksamhet. Sist i IIS  
registreringsvillkor finns anvisningar till ATF där man kan läsa mer om hur rekvisitet ”ond 
tro” skall tolkas. Se också mer om ”ond tro” under Frågor och svar om ATF på IIS  
hemsida. 

 
3. Det är du som sökande som ska visa att alla förutsättningarna för bifall till ansökan finns och 

du bör därför beskriva hur den nuvarande innehavaren av domännamnet inte kan anses ha en 
rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Sist i IIS registreringsvillkor finns 
anvisningar till ATF där man kan läsa mer om hur rekvisitet ”berättigat intresse” skall 
tolkas.(länk) Se också mer om ”berättigat intresse” under Frågor och svar om ATF på IIS  
hemsida. 



	  

 
 
 
3.3 Bevisning (för mer plats att skriva, bifoga gärna separat bilaga) 

 
Tänk på att ATF är ett helt och hållet skriftligt förfarande och den bevisning du åberopar i din 
ansökan är det som tvistlösaren kommer att bedöma och basera sitt beslut på. Det är därför viktigt att 
all information som tvistlösaren kan behöva för att bedöma ärendet är med i ansökan. 

 
Exempel på bevisning för att styrka att sökanden måste ha en rättighet med giltighet i Sverige (villkor 
1)  kan vara registreringsbevis från Bolagsverket eller kopia på ett varumärkesbevis om de rättigheter 
man stöder sina ansökan på är ett firmanamn eller ett varumärke. 

 
Exempel på bevisning för att styrka att den som nu innehar domännamnet ska ha handlat i ond tro 
när han eller hon registrerade eller använder domännamnet (villkor 2) kan vara en utskriven 
skärmdump från motpartens webbplats och bevis på eventuell kommunikation mellan parterna. 
Sådan bevisning som nämts ovan kan också användas som stöd vid en beskrivning hur den nuvarande 
innehavaren av domännamnet inte kan anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. 

 
3.4 Bilagor 

 
Här anger och numrerar du tydligt den skriftliga bevisning som åberopas och som skickas med 
ansökan. 

 
 
□ Härmed intygas att bolaget för vilken ansökan upprättats utgör ett småföretag i enlighet med den 
definition IIS (Stiftelsen för internetinfrastruktur) angivit. 

 
□ Sökanden har tagit del av och godkänner Förfarandereglerna för alternativt tvistlösningsförfarande för 
domännamn i toppdomänen .se samt Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se. 

Ort och datum Underskrift 
	   Glöm inte att underteckna ansökan. 

Roll, t.ex. privatperson, firmatecknare eller 
ombud 

Namnförtydligande 

	   	  

 

Glöm inte att underteckna ansökan samt kryssa i att du tagit del av Förfarandereglerna för  
alternativt tvistlösningsförfarande, Registreringsvillkoren och, om det är relevant i ditt fall,  
intyga att du gör en ansökan för ett småföretag. Med småföretag avses företag som sysselsätter 
färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 18 miljoner 
kronor per år. 

 
Tänk på att om din ansökan inte är komplett kan IIS begära en komplettering vilket innebär att 
handläggningstiden för ditt ärende kommer att bli längre. 


