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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

Beslut     Ärendenummer 

2015-07-23     841 

Sökande 

Varbergs kommun (org/pers nr 212000-1249)  

Campus Varberg/Tomas J  

Engelbrektsgatan 15, 

432 80 Varberg 

 

Ombud: 

Tomas J 

Campus Varberg, 

432 80 Varberg 

Innehavare 

Name Navigation AB (org/pers nr 556678-3485) 

Box 55621  

102 14 Stockholm 

 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <campusvarberg.se>. 

 

 

Beslut 

Domännamnet <campusvarberg.se> ska överföras till Sökanden 

 

Bakgrund 

Sökanden har inkommit till .SE med begäran om tvistlösning för domännamnet 

<campusvarberg.se> och härvid yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden.  

Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnen 

<campusvarberg.se> men godtagit att ärendet ska prövas av en tvistlösare. 

.SE har utsett Jan Rosén att vara tvistlösare i ärendet. 
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Yrkanden 

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

Innehavaren har motsatt sig att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden. 

Parterna har anfört 

Sökanden 

Campus Varberg är benämningen på den verksamhet för högskoleutbildning som drivs i Varberg 

med Varbergs kommun som huvudman. Verksamheten har, under angiven benämning, pågått 

sedan år 2003. Redan första året hade högskolan c:a 600 studenter, ett antal som numera uppgår 

till c:a 1500 per år. Campus Varberg erbjuder högskoleutbildningar i egen regi men ger också 

sådana utbildningar i samverkan med flera olika universitet och högskolor i Sverige. 

 

Sökanden innehar domännamnet <campus.varberg.se> som är en subdomän (underdomän) till 

domännamnet <varberg.se>, eftersom ett domännamn inte i sig kan innehålla punkter. Under 

Varbergs kommuns hemsida <varberg.se> relateras direkt till Campus Varberg och dess 

omfattande hemsida. Campus Varberg har också hög närvaro i sociala medier. 

 

Sökanden ingav 2012-12-21 en varumärkesansökan  som registrerades 2013-04-05, avseende ett 

figurvarumärke som innehåller orden CAMPUS VARBERG. 

 

Sökanden har först under senare år uppmärksammat domännamnet <campusvarberg.se>  och då 

per epost sökt kontakt med Innehavaren och begärt att få tillgång till domännamnet i fråga. Denna 

begäran har inte hörsammats av Innehavaren. Tidigare har innehållet i webbsidan under 

<campusvarberg.se> varit tämligen försumbart ur Sökandens synpunkt - den har bestått av några 

få länkar som relaterar till olika utbildningar, men innehåller numera bl.a. en länk direkt till 

betsafe.com, alltså en spelrelaterad verksamhet. Innehållet hos Innehavarens webbsida under 

<campusvarberg.se> utgör en olägenhet för Sökanden. 

 

Innehavaren får anses ha handlat i ond tro när Innehavaren registrerade domännamnet 

<campusvarberg.se> år 2006, således flera år efter det att Campus Varberg startade sin 

verksamhet under angiven benämning. Innehavaren kan inte heller anses ha något berättigat 

intresse av domännamnet. 

 

Innehavaren 

Innehavarens verksamhet består i att registrera, köpa, sälja samt utveckla domäner. Name 

Navigation AB innehar och förvaltar en av Sveriges största portföljer av .se-domäner. Innehavaren 

är också strategisk partner till Google, genom att Google visar sina sponsrade länkar på merparten 

av Name Navigations domäner. 
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Innehavaren registrerade det aktuella domännamnet den 22 maj 2006 för att använda det i sin 

verksamhet. Sökandens namn, Campus Varberg, är inte identiskt med domännamnet 

<campusvarberg.se>. Dessutom registrerades Sökandens figurvarumärke först år 2013. 

Innehavaren bestrider att Sökanden har en giltig rättighet till namnet, eftersom det – 

varumärkesregistreringen – tillkommit efter registreringen av domännamnet. 

Innehavaren har ett berättigat intresse av det ifrågavarande domännamnet, nämligen för att 

användas i Name Navigations verksamhet. Domännamnet är betydelsebärande och ingår i ett 

nätverk av domäner relaterade till utbildning. Innehavarens portfölj innehåller många domännamn 

inom utbildningsområdet, liksom domännamn inom många andra områden. Domännamnet 

<campusvarberg.se> ingår i Innehavarens ”affärsplan med ett större tänk av en legitim verksamhet 

än en individuell registrering”. 

Innehavaren arbetar med sina domännamn på olika sätt. Tidigare var innehållet i webbsidan under 

<campusvarberg.se>  utbildningsrelaterat, men har under en tid varit bas för en specifik kampanj 

för ett spelbolag, till vilken en länk för. 

Tvistlösarens skäl 

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni 2013 anges 

förutsättningarna för att ett domännamn ska kunna överföras från en innehavare till en sökande. 

En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett varukännetecken 

eller annan angiven rättighet som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En 

andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en tredje 

förutsättning är att motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Samtliga 

förutsättningar måste vara uppfyllda för att en Sökandes yrkande om överföring ska kunna bifallas. 

 

Rättighet med rättsgrund i Sverige 

Av registreringsbeviset framgår att varumärket CAMPUS VARBERG i figur är giltigt sedan 2013-

04-05 för Sökanden, efter en ansökan som gavs in i december 2012, och därmed i tiden flera år 

efter registreringen av domännamnet <campusvarberg.se>. Benämningen CAMPUS VARBERG 

har dock använts för högskoleverksamheten i fråga sedan år 2003 och härvidlag varit en del av det 

svenska universitets- och högskolesystemet, något som också manifesterats i att Sökanden under 

angiven benämning bedrivit högskoleutbildningar i samverkan med andra universitet och högskolor 

i Sverige. 

 

Tvistlösaren finner därför att Sökanden är innehavare av rätt till ett näringskännetecken eller ett 

varumärke, skyddat i Sverige främst genom inarbetning som påbörjats år 2003, sedermera genom 

varumärkesregistrering sedan slutet av år 2012. Sökandens kännetecken är, om inte fullständigt 

identiskt med <campusvarberg.se>, likväl att anse som liknande det aktuella domännamnet. 
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Ond tro 

Enligt anvisningarna till Registreringsvillkoren för registrering av domännamn räcker det att ond 

tro föreligger vid antingen registrering eller vid användning av ett domännamn för att villkoret ska 

vara uppfyllt. 

 

I anvisningarna till Registreringsvillkoren ges exempel på omständigheter som kan tala för att ett 

domännamn har registrerats eller använts i ond tro, såsom att Innehavaren utnyttjar eller planerar 

att utnyttja sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att driva trafik till sin 

egen webbsida eller för att på annat sätt öka sina intäkter eller att Innehavarens registrering av 

Domännamnet hindrar eller försvårar för sökanden att registrera sitt varumärke (eller annan 

rättighet som sökanden stödjer sin ansökan på) som Domännamn eller att domännamnet används 

eller planerar att användas för att störa sökandens verksamhet eller, slutligen, att domännamnet 

har registrerats för att säljas till sökanden. 

 

Innehavaren har uppgett att man i sin portfölj medvetet samlat på sig ett stort antal domännamn 

för många olika verksamheter, däribland åtskilliga domännamn som anknyter till utbudet av 

utbildning i Sverige. Det torde därför vara klart att Innehavaren år 2006, när högskoleverksamheten 

hos Sökanden pågått under ett antal år, var väl bekant med att den verksamheten bedrevs under 

benämningen CAMPUS VARBERG. I vart fall blev man varse detta förhållande när Sökanden 

omsider kontaktade Innehavaren med begäran om att domännamnet skulle överföras. Innehavaren 

kan inte själv sägas bedriva någon verksamhet under domännamnet <campusvarberg.se>, 

förutom att genom sponsrade länkar till helt andra sidor i webbmiljön söka öka sina intäkter. 

Innehavarens egen beskrivning av sin ”verksamhet” kan inte heller förstås på annat sätt. 

Innehavaren utnyttjar således Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för att 

få intäkter, t.ex. genom sponsrad länk till spelverksamhet. Det kan inte heller uteslutas, under givna 

omständigheter, att domännamnet har registrerats för att säljas till Sökanden. Tvistlösaren godtar 

Sökandens påpekande att Innehavarens sätt att använda domännamnet stör Sökandens 

verksamhet. 

Slutsatsen bör bli, vid en helhetsbedömning, att Innehavarens registrering av domännamnet 

<campusvarberg.se> eller i vart fall användning av detsamma får anses ha skett eller sker i ond 

tro. 

 

Berättigat intresse 

Vid den helhetsbedömning som en prövning av berättigat intresse ska bygga på bör i detta fall 

särskilt noteras att Innehavaren inte äger ett registrerat varumärke eller annan rättighet som är 

identiskt med eller liknar Domännamnet och att Domännamnet inte används eller har registrerats 

för att användas i sin språkliga betydelse. Något berättigat intresse för Innehavaren att fortsatt 

inneha domännamnet <campusvarberg.se> kan inte anses förekomma. 
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Tvistlösaren finner således att förutsättningarna är uppfyllda för bifall till Sökandens yrkande om 

överföring av domännamnet <campusvarberg.se> till Sökanden. 

 

 

På IIS vägnar 

 

 

 

…………………………. 

Jan Rosén 

 

 


