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SÖKANDE 

Globisen AB (org nr 556645-0630) 

 

INNEHAVARE 

Internet Vision Center/Ragnar D 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <skistart.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Domännamnet <skistart.se> ska överföras till Sökanden. 

BAKGRUND 

Sökanden är innehavare av det hos PRV den 27 januari 2003 registrerade varumärket 

SKISTART samt domännamnet <skistart.com> alltsedan år 2004 eller 2007 (båda årtalen 

finns angivna i Sökandens i avsaknad av ett flertal skrivtecken svårtydda ansökan om 

tvistlösning; det senare tillskrivet för hand). Sökandens hemsida på adressen <skistart.com> 

                                                                2004    

 

Den närmare innebörden av Sökandens talan har utlästs ur ett e-postmeddelande den 16 april 

2013 från en representant för Sökanden till ATF.SE med till meddelandet bifogade filer. 

 

 

YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet <skistart.se> ska överföras till sökanden. 

 

Innehavaren har i sitt svar varken medgett eller bestritt yrkandet genom val av ett av 

alternativen för val i ATFs svarsformulär under  nr 3.1 Yrkande. Innehavaren har emellertid 

sedermera i e-postmeddelande till ATF.SE bestritt bifall till Sökandens yrkande. 

 



PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden: 

Sökanden har till stöd för sitt yrkande anfört sitt hos PRV den 22 februari 2013 registrerade 

varumärke SKISTART, nr 0511155, samt det här nämnda domännamnet <skistart.com>, 

vilket registrerades den 27 januari 2003. 

Domännamnet <skistart.se> registrerades av Innehavaren den 2 januari 2004. Det har 

alltsedan dess använts av Innehavaren för automatisk och omedelbar vidareföring av dem som 

skriver in nätadressen <skistart.se> till Innehavarens hemsida på http://www.vemdaleninfo.se, 

en sida som  handlar till mestadels om Vemdalsområdet och inte om skidåkning . Den som 

vill nå Sökandens Skistart-företag med dess <skistart.com> och av misstag skriver 

<skistat.se> hamnar alltså på Innehavarens vemdalhemsida med dess utbud. När Sökanden 

erbjudit Innehavaren att från Innehavaren  ö               <             h          v     

 I                  j         t är ca 40 tusen som klickat fel och som kanske skulle till er eller 

     S        [felskrivning för Skistart; Tvistlösarens anm.]. Domänen används för felklick för 

att driva extra trafik, som egentligen ska till <skistart.com> till <skistart.se> och därmed 

uppvisa ett större antal besökare där än vad som egentligen är korrekt; detta för att sälja 

annonser och få inkomster på Sökandens bekostnad. Domänen <skistart.se< stör Sökandens 

arbete med <skistart.com> genom dagliga felskrivningar av kunder som inte såsom avsett når 

Sökanden utan vidareförs till Innehavarens vemdalhemsida, där Skistart alls inte nämns. 

 

Innehavaren: 

Sökandens varumärke SKISTART har registrerats efter Innehavarens registrering av sitt 

domännamn <skistart.se>. Innehavaren kunde då inte förutse någon annans avsikt att ansöka 

om detta och har nu ingen avsikt att sälja domännamnet eller att störa Sökanden i dennas 

verksamhet, som är vitt skild från Innehavarens. Syftet med <skistart.se> är att bygga en 

portal för samtliga större svenska skiddestinationer, finansierad av reklamplatser från 

respektive destinationsområde. Påbörjad 2005 är avsikten att portalen ska växa vartefter det 

bildas destinationsområden med inriktning på vinter- och sommarsport. Sökning över Internet 

på Skistart leder alltid högt upp till <skistart.com>.  

 

Tvistlösarens skäl 
 

De alltjämt tillämpliga registreringsvillkoren gällande toppdomänen .se  fr. o. m. 15 februari 

2011 föreskriver om förfarandet, under punkt 7.2        3. beträffande förutsättningarna för 

överföring av domännamn, såsom ett första villkor att domännamnet är identiskt med eller 

liknar vad som anges som kännetecken, namn, titel och beteckning av där nämnda slag med 

rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt. Domännamn nämns inte bland 

kategorierna till underlag för likhetsjämförelsen. Som ett andra villkor föreskrivs att 

domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och som ett tredje villkor att Innehavaren 

inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Anvisningar gällande för ATF 

(punkt 7) rymmer närmare anvisningar för tillämpningen av nämnda tre villkor i ärenden som 

det aktuella. 

 

1) Likhet och rättsgrund? 

 

För den nu aktuella tvisten aktualiseras till jämförelse under första villkoret kategorin 

varukännetecken i och med det av Sökanden anförda varumärket SKISTART. Sökandens 

domännamn <skistart.com> saknar emellertid relevans av rättsgrund för Sökandens yrkande.  

 

http://www.vemdaleninfo.se/


Sökanden, som anfört det år 2013 registrerade varumärket SKISTART som sin rättsgrund i 

Sverige och som har visat rätt därtill, har inte uttryckligen tagit ställning i fråga om identitet 

eller likhet med Innehavarens domännamn. Tvistlösaren, som finner att likheten är uppenbar, 

väljer att bortse från bristen med hänsyn till att vad Sökanden i andra hänseenden har anfört 

entydigt visar att Sökanden måste ha avsett att förmedla som sin uppfattning att likhet 

föreligger. 

 

2) Ond tro? 

 

Innehavarens registrering av sitt domännamn skedde år 2004. Sökandens varumärke 

SKISTART registrerades först 2013. Inget har upplysts till styrkande av någon rättsgrundande 

inarbetning för Sökanden av varumärket såsom kännetecken för dess näringsverksamhet i 

tiden dessförinnan. Innehavarens registrering har inte visats ske i ond tro.  

 

Emellertid har vid tiden för varumärkesregistreringen och alltjämt Innehavaren använt sitt 

domännamn <skistart.se> för överföring av internetanvändares sökning till att direkt, enligt 

Innehavarens egna uppgifter i meddelande till Sökanden, i betydande omfattning oavsiktligt 

nå Innehavarens vemdalhemsida i stället för att, som de önskat, nå Sökandens företag. 

Innehavaren har upplysts om Sökandens varumärke såsom grund för yrkandet om överföring 

av domännamnet till Sökanden, men fortsätter alltjämt att använda det så som påvisats i 

ärendet. För frågan om ond tro saknar det nu betydelse att Innehavarens domännamns 

registrering och användning under lång tid har föregått uppkomsten av Sökandens 

varumärkesrätt. Innehavaren använder sitt domännamn under utnyttjande av Sökandens 

varumärke till egen vinning i sin näringsverksamhet, medveten om domännamnets 

vilseledande och för Sökanden skadliga effekt. Förhållandet att Innehavaren registrerade sitt 

domännamn knappt ett år efter registreringen av Sökandens <skistart.com>, och den 

efterföljande användningen av <skistart.se> enligt vad som har anförts av parterna kan synas 

underbygga en slutsats om ond tro. Avgörande för Tvistlösarens konstaterande att ond tro 

föreligger är emellertid Innehavarens fortlöpande användning av Sökandens genom 

registrering etablerade rätt till sitt varumärke SKISTART. 

 

3) Rätt eller berättigat intresse för Innehavaren? 

 

Innehavaren gör genom sin härovan under 2) beskrivna användning av domännamnet 

<skistart.se> fortvarande intrång i Sökandens rätt till sitt varumärke. Användningen svarar 

inte enligt vad som kan utläsas av handlingarna i ärendet mot någon rätt eller något berättigat 

intresse hos Innehavaren till användning av dess domännamn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Gunnar Karnell               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


