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BAKGRUND 

I ansökan daterad den 8 juli 2010 har sökanden ansökt om tvistlösning och begärt att ansökan ska 
prövas av en tvistlösare. 
  
Motparten har inom den angivna svarsfristen på 30 dagar den 17 augusti 2010 inkommit med 
skrift som får uppfattas som ett svar. 
 
Tvistlösaren har inte funnit anledning att begära in någon komplettering enligt § 14 i 
Förfaranderegler för ATF. 
 

YRKANDEN 

Sökanden har begärt att domännamnet <alsedirfood.se> överförs till sökanden. 
 
Motparten har, som det får förstås, motsatt sig sökandens yrkande. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 
 
Sökanden är ett bolag med verksamhet inom livsmedelsgrossistbranschen. Sökanden registrerade 
firma är Alsedir food Handelsbolag. Sökanden har länge haft domännamnet <alsedirfood.se> och 
deras kunder har vant sig vid att besöka webbplatsen eftersom sökandens kunder finns över hela 
Sverige och i Finland. Då domännamnet flyttades till en ny registrar fungerade inte driften av 
domännamnet och den webbplats som knutits dit som det skulle. Detta fick till följd att 
domännamnet blev ledigt. Sökandens konkurrent har därefter registrerat domännamnet och pekat 
om den till sin sida. På detta sätt drar de nytta av sökandens namn. 
 
Motparten    
 
Motparten ifrågasätter Stiftelsens för Internetinfrastruktur behörighet att besluta ifråga om 
domännamnsöverföring vilket får betraktas som myndighetsutövning. Vidare ifrågasätter man att 
Stiftelsen som privat stiftelse fritt skall kunna bestämma över vem som får inneha ett 
domännamn. Motparten har registrerat och betalt för ett domännamn som var ledigt. Motparten 
har skött sina betalningar och även haft kostnader för lanseringen av det omtvistade 
domännamnet. En överföring vore en inskränkning av motpartens rätt.     
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Administrationen av den nationella toppdomänen .se är reglerad i lag. Vid registrering av ett 
domännamn skriver man också under de Allmänna villkor som innebär att man genom beslut i ett 
alternativt tvistlösningsförfarande kan mista sin registrering. Det alternativa 
tvistlösningsförfarandet bygger på det förfarande som framarbetats av den internationella 
organisationen Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, som ansvarar för 
den internationella koordineringen av toppdomäner som världen över.   
 
Ett domännamn kan, enligt de Allmänna villkoren punkt 6.4 c), i samband med 
tvistlösningsförfarande avregistreras eller överlåtas till den som begärt sådant förfarande om 
domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. varukännetecken eller 
näringskännetecken vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan 
visa rätt, och 
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– Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och 
– Domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 
 
Tvistlösaren gör följande bedömning. 
 
Förväxlingsbart med varu- eller näringskännetecken vilka har rättsgrund i Sverige 
 
Registrerad firma är exempel på ett näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige. 
 
Sökanden har som registrerad firma Alsedir food Handelsbolag. Enligt väl etablerad konsensus är 
toppdomänen, .se inte särskiljande utan endast ett generiskt tillägg. Tvistlösaren finner att det 
omtvistade domännamnet är identiskt med sökandens registrerade firma.   
  
Berättigat intresse 
 
Utifrån den korta inlaga och det underlag som sökanden ingett kan tvistlösaren sluta sig till att 
motparten inte är känd under det omtvistade domännamnet. Motparten har länkat domännamnet 
till sin egen sida vilket typiskt sett är ägnat att vilseleda konsumenten och är till skada för det 
förväxlingsbara kännetecknet.  
 
På denna grund, och då motparten inte nämnt något som kunde leda till någon annan 
bedömning, finner tvistlösaren att motparten saknar berättigat intresse till det omtvistade 
domännamnet.   
  
Ond tro 
 
Tvistlösaren vill understryka att det alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF) har etablerats för 
att hantera klara fall av s.k. ”cybersquatting”. Tvistlösaren tar endast ställning till frågan om vem 
som skall ha kontroll över domännamnet. Vid mer komplicerade frågor såsom bättre rätt till 
domännamnet, varumärke eller firmaintrång är part hänvisad till att väcka talan i domstol. Denna 
möjlighet står således öppen för den som är missnöjd med utgången av ett administrativt beslut.  
 
De Allmänna villkoren anger som exempel på en registrering i ond tro att domännamnet 
registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken 
eller sin rättighet i ett domännamn eller – att domännamnet registrerats i syfte att störa 
affärsverksamheten för en konkurrent. 
 
Mot bakgrund av motpartens användning av det omtvistade domännamnet och den oemotsagda 
uppgiften att parterna är konkurrenter framstår det som uppenbart för tvistlösaren att det 
omtvistade domännamnet registrerats och används för att störa konkurrentens verksamhet och för 
att vilseleda dem som söker sig till domännamnet ifråga. Tvistlösaren finner att domännamnet 
både registrerats och används i ond tro.  
 
Då alla kriterier är uppfyllda skall sökandens ansökan bifallas och domännamnet ifråga överföras 
till sökanden.     
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
…………………………………………………………… 
Jonas Gulliksson 


