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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet bopoolen.se 
 
 

 

BESLUT 

Ansökan om överföring av domännamnet bopoolen.se lämnas utan bifall. 
 

 

BAKGRUND 

Motparten registrerade den 9 augusti 2005 domännamnet <bopoolen.se>. 
 
I ansökan daterad den 24 mars 2010 har Sökanden ansökt om tvistlösning och begärt att ansökan 
ska prövas av en tvistlösare. 
  
Motparten har inom den angivna svarsfristen inkommit med svar. 
 
Tvistlösaren har inte funnit anledning att begära in någon komplettering enligt § 14 i 
Förfaranderegler för ATF från Sökanden. 
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YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet <bopoolen.se> överförs till Sökanden. 
 
Motparten har bestritt Sökandens yrkande.  
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden  
 

Sökanden, Lunds Universitets Studentkårer (LUS) har sedan 1980-talet drivit 
bostadsförmedlingen BoPoolen. Från början användes manuella listor som studenter kunde 
skriva upp sig på men den 1 juni 1998 blev BoPoolen en del av Lunds Universitets 

Studentkårers hemsida och förmedlingen bedrevs från adressen <www.lus.lu.se/bopoolen>.  

Motparten startade under 2005 sin hemsida <bopoolen.se> med samma verksamhet som 
Sökanden redan bedrev på sin adress <www.lus.lu.se/bopoolen>. Bostadsförmedlingen 
BoPoolen var ett inarbetat varumärke och en välkänd bostadsförmedling i Malmö- och 

Lundregionen när Motparten registrerade det omtvistade domännamnet. 

Innehavaren har inte berättigat intresse till det omtvistade domännamnet eftersom Sökanden äger 
varumärket BoPoolen. Motparten har i e-post uppgett att deras syfte med registreringen är att 
göra <bopoolen.se> till en rikstäckande sida, något som måste anses störa Sökandens verksamhet 
och styrka att Motparten då var i ond tro. 

 
Motparten måste vidare anses ha handlat i ond tro när domänen registrerades och sedermera 
användes. Det är mycket osannolikt att Motparten inte kände till BoPoolens verksamhet när 
Motparten registrerade domänen 2005. I vart fall kände Motparten till BoPoolens 
verksamhet från oktober 2009.  

Motparten 
 
Motparten registrerade sin domän innan Sökanden ansökte om varumärkesregistrering. När 
<bopoolen.se> startade fanns det inget registrerat varumärke med detta namn. Alla bopoolen-
domäner fanns lediga.  
 
Motparten bestrider att det omtvistade domännamnet ska ha startats i ond tro. Sökanden 
registrerade varumärket samt startade <bopoolen.nu> först efter det att Motparten hade startat 
upp sin sida. Sökandens påstående att BoPoolen var ett inarbetat varumärke och en välkänd 
bostadsförmedling i Malmö- och Lundregionen när den omtvistade domänen registrerades 
stämmer inte då Motparten aldrig tidigare hört talas om denna sida trots att Motparten är född 
och uppvuxen i Lund och även har varit student i flera år. Motparten kan med säkerhet säga att 
han aldrig har läst någon av de artiklar som Sökanden bifogat och han tror inte heller att någon 
som har läst dem ens skulle tänka tanken att det skulle finnas en hemsida där man kan söka 
bostad.  
 
Sökanden ville från början starta ett samarbete, vilket Motparten var positiv till. Motparten vill 
att så många som möjligt ska kunna hitta en bostad. I den e-postkonversation som Sökanden 
bifogat skrev emellertid representanten för Sökanden den 4 november 2009 att Sökanden hade 
ändrat sig och inte längre vill ha något samarbete. Sökanden ville då att Motparten skulle sälja 
sina domäner till Sökanden. Motparten förklarade att han kunde tänka sig att sälja varpå 
Sökanden erbjöd 5 000 kr. Motparten tackade nej till detta eftersom det inte ens täckte kostnaden 
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för de bopoolen-domäner som Motparten har haft sedan 2005. Motparten har även haft kostnader 
för marknadsföring via exempelvis Google Ads och för posters som Motparten har satt upp i Lund 
och Göteborg.  
 
Under 2009 hade Motparten 525 241 sidvisningar och 184 329 besökare. Under 2009 hade 
Motparten 61 447 unika besökare. Det framgår inte i ansökan hur många besökare 
<bopoolen.nu> har men Sökanden skriver att antalet unika besökare har ökat med 2000 under 
hösten 2009 jämfört med 2010.  
 
Christian S, ordförande för LUS, har använt sig av studenternas tidning Lundagård för att smutsa 
ner Motpartens rykte. Motparten utger sig inte för att vara Sökanden och är inte heller en oseriös 
aktör.  

TVISTLÖSARENS SKÄL 

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 
– 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 
 
Sökanden har som underlag ingett kopia av registreringsbevis för varumärkesregistrering nr 
379417, BoPoolen, som registrerades den 17 mars 2006. Den svenska varumärkesregistreringen är 
ett varukännetecken med rättsgrund i Sverige.  
 
Det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens varumärke. Det första kriteriet är 
därmed uppfyllt. 
 
Berättigat intresse 
 
Enligt de allmänna villkoren 6.4 e) skall följande anses vara ett berättigat intresse. 
(i) användning – eller förberedandet av användning – av Domännamnet skett i 
samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, 
(ii) Domännamnet är allmänt känt för Innehavaren även om denne inte förvärvat någon 
ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller 
(iii) Domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att 
skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Tvistlösaren vill betona att det alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF) har etablerats för att 
hantera klara fall av s.k. ”cybersquatting” och liknande. Tvistlösaren tar endast ställning till 
frågan om vem som skall ha kontroll över domännamnet. Vid mer komplicerade frågor såsom 
bättre rätt till varumärke eller varumärkesintrång är part hänvisad till att väcka talan i domstol.  
 
I det aktuella fallet har Motparten registrerat det omtvistade domännamnet efter det att Sökanden 
etablerat sin verksamhet men innan Sökandens varumärke BoPoolen registrerades. Motparten 
uppger att marknadsföring av domännamnet har skett innan tvistlösningen inleddes men inte vid 
vilken tidpunkt.  
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Det är etablerad konsensus att tiden för registrering av varumärket har betydelse avseende frågan 
om ett berättigat intresse finns och för kriteriet registrering eller användning i ond tro. Sökandens 
påstående om att kännetecknet BoPoolen var ett inarbetat och välkänt varumärke för Sökandens 
tjänst har inte något stöd i det underlag som lämnats in. Sökandens eget domännamn skapades 
såvitt Tvistlösaren kan se från WHOIS-registret i april 2006, dvs. ett år efter att Motparten 
registrerat det omtvistade domännamnet. Det är således möjligt att ett berättigat intresse har 
uppstått innan Sökandens varumärke registrerades.    
 
Att Motparten bedriver konkurrerande verksamhet med Sökanden innebär inte per se avsaknad av 
berättigat intresse. Det har inte framkommit något som tyder på att denna konkurrerande 
verksamhet startat efter det att Sökandens varumärke registrerades eller att den används i syfte att 
vilseleda konsumenter. Mot bakgrund av domännamnets beskrivande karaktär ter sig Motpartens 
verksamhet i samband med domännamnet naturlig. Tvistlösaren ser heller ingen anledning att 
tvivla på Motpartens uppgift att marknadsföring av domännamnet och tjänsten knuten till detta 
har skett innan tvistlösning inleddes.  
 
Tvistlösaren finner därför mot denna bakgrund att det inte är visat annat än att Motparten har ett 
berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Det saknas därmed anledning att ta 
ställning till kriteriet om ond tro. 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Jonas Gulliksson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


