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BAKGRUND 

 
Motparten registrerade sitt domännamn <elgigantenmegastore.se> den 23 juni 2009. 
 
OHIM-registrering av varumärket ELGIGANTEN MEGA STORE med registreringsnummer 
005908116 ägde rum för Sökandens danska dotterbolag Elgiganten A/S den 14 augusti 2008 
avseende Nice klasserna 35, 36 och 37. Elgiganten A/S har i licensavtal medgivit Sökanden att 
vara innehavare av det aktuella domännamnet. 
 
I ansökan den 7 juni 2010, kompletterad den 8 juni 2010, påkallade Sökanden alternativt 
tvistlösningsförfarande beträffande domännamnet. Motparten besvarade ansökan den 12 juli 2010. 
 
Sökanden har begärt och Motparten har godtagit att ansökan prövas av en tvistlösare. Till 
tvistlösare har utsetts Gunnar Karnell 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet <elgigantenmegastore.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten bestrider yrkandet. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT (SAMMANDRAG) 

 
Sökanden 
 

Domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärke ELGIGANTEN MEGA 
STORE. Detta är visserligen ett figurmärke men däri dominerar textinnehållet för 
helhetsintrycket till att ge internetanvändare uppfattningen att domännamnet innehas av 
Sökanden. 
 
Motparten har ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Motparten, som inte är 
allmänt känd under domännamnet, har inte varit berättigad, t ex. genom tillstånd, att använda 
varumärket ELGIGANTEN MEGA STORE. Ingen avtalsrättslig relation har funnits mellan 
parterna. Motparten har inte något varumärke med anknytning till domännamnet eller 
motsvarande namn. Vid tiden för ansökan om tvistlösning pekade domännamnet till Motpartens 
hemsida (www.swe-tech.se) enligt vilken Motparten erbjöd produkter och tjänster som till stor 
del är desamma som Sökanden själv erbjuder inom ramen för sin tekniska support. Konsumenter 
som söker information om Sökanden hamnade på grund av likheten mellan verksamheterna i tro 
att Motparten är auktoriserat ombud eller att Motpartens verksamhet eljest är kopplad till 
Sökanden. Domännamnet registrerades drygt ett år efter det att konceptet med butikerna 
Elgiganten Megastores lanserades och varumärket registrerades. Motparten har inte blivit allmänt 
känd under domännamnet på den korta tiden. Sökandens upprepade anmaningar till Motparten 
att upphöra med användningen av domännamnet har avvisats av Motparten. Att Motpartens 
användning sker i kommersiellt syfte visas bl.a. av att den med e-post uppgivit sig ha registrerat 
domännamnet för att ”ge mer trafik till våran sida och detta fungerar perfekt för oss”. 
 
Domännamnet har registrerats för Motparten och det används av denne i ond tro i syfte att störa 
Sökandens verksamhet genom marknadsföring av produkter och tjänster som direkt konkurrerar 
med vad Sökanden erbjuder. Uppgiften, nyss nämnd, om att ”ge mer trafik till våran sida” utvisar 
medvetet syfte att skapa förväxling till att gynna egen verksamhet på Sökandens bekostnad.  
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Motparten, som även för sig har registrerat domännamnet <elgigantenmegastore.com>, har i ett 
e-postmeddelande (ingivet som komplettering till Sökandens ansökan om tvistlösning) till 
Sökandens ombud den 8 juni 2010 skrivit bl.a. ”Tills vidare tills dessa ärende är lösta kommer 
domänerna att länkas till porrsidor.” Så har också skett. I samma meddelande anför Motparten ”Vi 
är däremot intresserade att sälja domänerna till eran klient om dom kommer med ett bud på dessa 
så för vi över domänerna med omgående till dom.” 
 
Motparten 
 
Förväxlingsbarhet bestrids, liksom avsaknad av rätt och berättigat intresse samt ond tro. 
 
Utformningen i skrift skiljer sig mellan domännamnet och det varumärke som Sökanden åberopar 
sig på och hemsidan används inte idag för något med Sökandens förväxlingsbart. Avsikten har 
aldrig varit att sälja domännamnet till motparten eller att försöka tjäna pengar på domännamnet. 
Länkning har skett till vissa sidor för att visa egen rätt till domännamnet. Sidan används inte idag 
med något som alls kan förväxlas med Sökanden. Den vidare avsikten med domännamnet är oklar. 
Det förutsätts inte för berättigat intresse till ett domännamn att innehavare är allmänt känd under 
det. Regelverket har följts och registreringen har skett i god tro. Inga intrång i immaterialrätter 
har avsetts och inga skall ske. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Tvistlösare får enligt gällande regler för tvistlösningsförfarandet besluta att ett domännamn skall 
överföras till Sökanden om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl. a. varukännetecken 
eller näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige. Sökanden skall för bifall till sitt yrkande om 
överföring kunna visa rätt till kännetecknet och att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 
intresse till domännamnet samt att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. Samtliga dessa 
krav skall vara uppfyllda för bifall till en ansökan om överföring av ett domännamn. 
 
Berättigat intresse för innehavaren kan bl.a. föreligga om användning eller förberedelse för 
användning av domännamnet har skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster 
innan tvistlösningsförfarandet inleddes, om domännamnet är allmänt känt för innehavaren, även 
om denne inte har förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet, eller om 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 
ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Ond tro vid registrering eller användning kan bl. a. utvisas av att registreringen eller 
användningen har tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till Sökanden eller till 
en konkurrent till denne, att registreringen skett i syfte att förhindra Sökanden att kunna använda 
sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller att domännamnet har registrerats i syfte 
att störa affärsverksamheten för en konkurrent. 
Sökandens figurvarumärke uppvisar grafiska skillnader i förhållande till domännamnet 
<elgigantenmegastore.se>. Av registreringsbeviset från OHIM för varumärket framgår bl.a. att 
detta utgörs av tre textmoment (ELGIGANTEN MEGA STORE) samlade i en ram med färgerna 
blått och grönt. Anledning saknas att här beakta sådana skillnader som inte kan återges vid 
domännamnsregistreringen och som inte inverkar särskiljande vid en helhetsbedömning. 
Särskrivningen av de tre orden och vad som i övrigt förekommer till jämförelse utesluter inte det 
avgörande helhetsintrycket att domännamnet <elgigantenmegastore.se> företer förväxlingsbar 
likhet med Sökandens varumärke, vilket ger Sökanden rättsgrund i Sverige. 
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Motpartens inlaga till bestridande av Sökandens yrkande rymmer åtskilligt utan varje relevans för 
en prövning det aktuella ärendet och är inte minst i språkliga hänseenden oklart relaterad till de 
kriterier som skall utgöra grund för ärendets prövning.  
 
Klart är emellertid att Motpartens uppgifter om rätt och berättigat intresse till domännamnet och 
god tro inte förtjänar avseende vid beaktande av vad Sökanden har påvisat om Motpartens 
intressen och onda tro vid registrering och i användning av domännamnet och då i synnerhet 
genom vad som framgår av Motpartens egna meddelanden till Sökandens ombud om ”mer trafik 
till våran sida” och aktuell länkning till porrsidor. Motpartens avsaknad av rätt resp. berättigat 
intresse till domännamnet liksom dess onda tro vid registreringen och användningen av 
domännamnet är uppenbar.  
 
Samtliga krav för överföring av domännamnet <elgigantenmegastore.se> till Sökanden är sålunda 
uppfyllda. 
 
 

 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Gunnar Karnell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


