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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)  

Påskyndat förfarande 

Beslut      Ärendenummer 

2017-02-07     967 PF 

Sökande 

Plums AB, 556888-7938 

Lilla Bommens torg 2 

411 04 Göteborg 

Innehavare 

Mikaela C 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <plums.se>. 

 

 

 

Beslut 

Ansökan lämnas utan bifall. 
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Bakgrund 

 

Plums AB, som registrerades den 27 mars 2012, bedriver enligt sin verksamhetsbeskrivning 

handel med och uthyrning av kajaker och fritidsutrustning.  

 

Mikaela Cavonius är sedan den 9 juli 2003 innehavare av domännamnet <plums.se>. 

 

Yrkanden m m 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <plums.se> skall överföras till bolaget. 

 

Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar. 

 

Sökanden har, som det får förstås, till grund för sitt yrkande åberopat att Innehavaren vid 

registreringen var i ond tro och att denne avser att ”försvåra” för Sökanden samt har anfört anfört 

i huvudsak följande. 

 

Sökanden driver ett kajakcenter I Göteborg som hyr ut och säljer Kajaker och tillbehör samt 

arrangerar turer. Ca 2 000 personer per säsong paddlar kajak med oss. Vi är också distributör av 

två kajakfabrikat som vi importerar och säljer till sportbutiker och andra kajakhandlare I Sverige 

(Team sportia, Intersport, XXL m fl). 

Plums AB registrerades 2012 och namnet finns i vår logotype som används på produkter och i 

marknadsföringsmaterial mot konsumenter såväl som mot andra aktörer i branschen. Vi vill 

använda vårt namn på webben men domännamnet <plums.se> är upptaget. Domännamnet har 

tidigare innehavts av en klubb från KTH och plums har inte känt till möjligheten med tvistlösning. 

Nu är den sidan nedstängd men vi kan inte registrera <plums.se> eftersom det finns en ny 

innehavare sedan den 7 juli 2016. Vi har kontaktat registraren (one.com) och bett att få kontakt 

med Innehavaren men nekats enligt önskemål från Innehavaren. Domänamnet har ingen 

hemsida kopplad till sig och vi befarar att det kan vara någon konkurrent som vill fårsvåra för oss. 

 

Tvistlösarens skäl i korthet 

Sökanden har genom sin firma en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1. 

Innehavarens domännamn <plums.se> är i känneteckensrättslig mening identiskt med 

Sökandens firma Plums AB.  

Vad Sökanden anfört om att bolaget ”befarar att det kan vara någon konkurrent som vill fårsvåra för 

oss” medför inte att Innehavaren – som innehaft registreringen av domännamnet sedan 2003 –  

låtit registrera domännamnet i ond tro eller har använt det i ond tro. Redan på grund av det anförda 

skall ansökan lämnas utan bifall. 

 

På IIS vägnar 

 

Per Carlson 


