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SÖKANDE 

Balanzen Norden AB (org.nr 556736-9631) 

Nybohovsgränd 10 

117 63 Stockholm 

INNEHAVARE 

Bob Reklambyrå AB (org.nr 556457-3037) 

Mosebacketorg 6 

116 46 Stockholm 

 

Ombud: 
esali 

Mosebacke Torg 6 

116 46 Stockholm 

 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <balanzen.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <balanzen.se> till Sökanden lämnas utan 

bifall. 

BAKGRUND 

 

Sökanden är ett 2007-03-03 bildat privat aktiebolag. Verkställande direktör, tillika 

firmatecknande styrelseledamot, är Lina Carina C P.  



Med hänsyn till namnbruket i omfattande e-postutväxling med en företrädare för Innehavaren, 

Sali A, som där brukat sitt förnamn Arben, är Lina P, här för enkelhets skull nämnd Lina. 

Också Sali A anges här med sitt förnamn.   

 

Sökanden, som intill 2014-04-02 var registrerad innehavare av domännamnet <balanzen.se>, 

överlät den dagen domännamnet till Bob Reklambyrå AB (org nr 556457-3037). Överlåtelsen 

tecknades av Lina för Sökanden, den ditintills förekommande innehavaren.  

 

Bakgrund till överlåtelsen är bl a ett mellan Sökanden såsom kund och enskilda firman eSali 

Consulting, såsom Sökandens agent (Agency), företrädd av Tulin R, 2014-03-03 tecknat 

”Digital Consulting Agreement”. Detta ersatte (med en del ändringar) ett tidigare avtal mellan 

Sökanden och eSali Consulting. Sistnämnda firma har uppgetts samverka med Innehavaren i 

avtalsrelationen med Sökanden, bl a såsom gentemot Sökanden fakturerande part. Samtliga i 

ärendet förekommande betalningsanspråk mot Sökanden har fakturerats av eSali Consulting.  

SÖKANDENS INLAGOR I ÄRENDET ÄR PÅ SVENSKA SPRÅKET; ALLA INNEHAVARENS ÄR PÅ ENGELSKA. INNEHÅLLET 

I SISTNÄMNDA HAR TVISTLÖSAREN HÄR GETT SVENSKSPRÅKIG INNEBÖRD, NÄR DIREKTA CITAT INTE VARIT 

PÅKALLADE FÖR TYDLIGHET. 

YRKANDEN 

Sökanden har i ansökan 2014-07-10 till .SE begärt tvistlösningsförfarande för överföring av 

domännamnet <balanzen.se> till Sökanden samt att ansökan ska prövas av en tvistlösare. I 

svar 2014-08-22 bestred Innehavaren, företrädd av Arben, bifall till Sökandens yrkande om 

överföring av domännamnet. Innehavaren godtog Sökandens begäran om 

tvistlösningsförfarande med en tvistlösare. 

 

Till tvistlösare har .SE utsett Gunnar Karnell. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Vad parterna har anfört under omfattande, i ärendet redovisade Internetförbindelser med 

varandra har härnedan starkt sammanfattats. Åtskilliga utsagor har bedömts vara 

betydelselösa för sammanhanget och har lämnats därhän.  

 

Sökanden 

 

Sökandens överföring av domännamnet <balanzen.se> till Innehavaren skedde i god tro under 

tidspress, lurad om att överföringen var nödvändig för utföring av Innehavarens avtalade 

tjänster till underhåll etc. av Sökandens hemsida. Priset för dessa tjänster höjdes därefter till 

summor mot vilka Sökanden protesterade, vilket ledde till nedsläckning av Sökandens 

hemsida och mailkonton.  

 

Domännamnet återkrävs nu jämte inloggningsuppgift till den hemsida som redan betalats 

samt mailkonton som nu handhas av Innehavaren och eSali Consulting under åberopande av 

anspråk grundade på avtalen mellan de berörda. Begäran om inloggningsuppgifter samt om 

mailkonton har inte villfarits. Sökandens företag är litet och kan inte betala de belopp som 

under åberopande av vad som avtalats mellan Sökanden och eSali Consulting nu krävs för 

dess tjänster och för att bereda Sökanden tillgång till vad som begärs. I e-postmeddelanden 

den 30 maj 2014 från Arben till Lina har Arben krävt betalning samma dag av alternativt 

angivna belopp, skrivande ”we will then relinquish your account back over to you including 

the domain name, web and mail hosting, and website as it will no longer be an issue for us.” 

 



Föreläggande 2014-08-22 från Kronofogdemyndigheten i Visby mot Balanzen Norden AB 

med Arben som sökande (målnummer 01-170074-14) har bestritts av Lina såsom företrädare 

för bolaget. 

 

Innehavaren 

 

Det bestrids att Sökanden “lurats” att överföra domännamnet <balanzen.se> till Innehavaren 

samt att Innehavaren eller eSali-företaget/Arben eftersträvar att få betalt för att överföra 

tillbaka domännamnet till Sökanden. De betalningskrav som ännu ställs grundar sig på 

förekommande avtal om ”Full Service Digital Marketing”, omfattande ”basically all forms of 

marketing and advertising” till tjänst för Sökanden under mer än ett år, när eSali Consulting 

samverkat med partnerföretaget Bob Reklambyrå AB. Enligt avtal med Sökanden ankom det 

på eSali Consulting att tillhandahålla ”marketing agency services”, innefattande totalt 

bestämmande över marknadsföringen. Bob Reklambyrå AB sköter ”hosting services and 

technical aspects of marketing” och har därvid typiskt sett alla uppdragsgivares domännamn 

registrerade för sig till att underlätta deras användning vid utförandet av tekniska och 

skapande insatser. Om det inte finns några ekonomiska motsättningar och en uppdragsgivare 

önskar få tillbaka sitt domännamn, så ställs givetvis inga hinder mot det. Den aktuella 

överföringen har skett som ett moment i vad som är en ”standard procedure” för varje ”full 

service marketing agency” och ”all parties were happy including Lina with the matter and 

services we provided”. Problemet med domännamnet kom upp först sedan Lina meddelat till 

eSali Consulting att hon var nöjd med tjänsterna men inte längre kunde betala på grund av 

skulder till Skatteverket. Då hade redan tre månaders arbete lags ned på gällande sjumånaders 

avtals grund, men endast en månad betalats. Lina har därefter motverkat eSali Consulting och 

Innehavaren på skilda sätt. Hon har inte infriat gällande avtal med nu vartefter växande 

skulder enligt detta. ”We have chosen to freeze all activity for Balanzen until this issue is 

resolved through poper channels”.   

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Vad Sökanden krävt, påtalat eller anfört som inte endast har avsett återföring till Sökanden av 

domännamnet <balanzen.se> kan inte bli föremål för avgörande i detta ATF-förfarande. För 

rättsliga avgöranden om sådant hänvisas till domstolsprövning. 

 

Stiftelsens för Internetinfrastrukturs Registreringsvillkor för alternativt tvistlösningsförfarande 

(ATF) föreskriver under punkten 7.2 för överföring av domännamn till en Sökande att tre 

villkor alla måste vara uppfyllda:  

 

1) att domännamnet är identiskt med eller liknar något där uppräknat, vilket har 

rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt. För det 

aktuella ärendet, där Sökanden är ett svenskt privat aktiebolag, Balanzen Norden AB, 

får villkoret anses uppfyllt genom att ansökan om överföring får anses grundad på 

firman med dominanten BALANZEN såsom ett näringskännetecken. Det har visats 

att kännetecknet har rättsgrund i Sverige, att domännamnet är likt kännetecknet samt 

att Sökanden har visat rätt till kännetecknet. 

 

2) att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. Fråga är i det aktuella ärendet 

om registreringen efter överföringen av domännamnet <balanzen.se> till Innehavaren 

eller den på registreringen grundade användningen av domännamnet har skett i ond 

tro. I gällande anvisningar för ATF (punkt 7), avseende villkoret om ond tro, ges 



exempel på omständigheter som kan tala för att villkoret är uppfyllt. En 

helhetsbedömning ska ske av alla relevanta omständigheter. Omständigheter som kan 

tala för eller mot ond tro kan också vara relevanta vid prövning av om Innehavaren 

har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet.  

 

Tvistlösaren finner inget stöd i vad som har anförts i ärendet för att Innehavarens 

registrering av domännamnet <balanzen.se> har skett i ond tro eller att domännamnet 

efter överföringen till Innehavaren har använts i ond tro. Något samband mellan 

Sökandens anförda motiv (”lurad om att överföringen var nödvändig”) bakom att 

medge överföringen av domännamnet till Innehavaren och en Innehavarens onda tro 

har inte visats. Med konstaterandet att det här under 2) angivna villkoret inte är 

uppfyllt är en vidare prövning av det tredje villkoret, härnedan under 3), som grund för 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet obehövlig.  

 

Tvistlösaren är emellertid oförhindrad av regelverket att yttra sin mening även i fråga 

om det tredje villkoret, det som avser  

 

3) att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Bland de 

exempel som ges i anvisningarna för ATF (punkt 7) på omständigheter, som kan tala 

för att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet, nämns att 

detta använts eller har registrerats för att användas i kommersiell eller privat 

verksamhet, ”som inte utgör intrång i sökandens rättigheter”. Reklambyråns rätt och 

berättigade intresse till domännamnet i sin med eSali Consulting avtalsbundna 

kommersiella verksamhet för Sökanden har belysts i tvistlösningsförfarandet. 

Sökanden har inte anfört något om intrång i någon Sökandens, för en prövning i ett 

ATF-förfarande som det aktuella, relevant rättighet. 

 

Tvistlösaren finner att förutsättningarna är uppfyllda för att lämna Sökandens yrkande om 

överföring av domännamnet <balanzen.se> till Sökanden utan bifall.  

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

…………………………………………………………  

Gunnar Karnell               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


