
Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT     ÄRENDENUMMER 

2014-11-09     783 

 

 

 

SÖKANDE 

Careliihallen AB, 556965-0525 

Careliigatan 1 

632 30 Eskilstuna 
 

 

INNEHAVARE 

Svenska Gourmetakademien AB, 556816-3967  

Gustafsvagen 3 

633 46 Eskilstuna 

  

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet carelihallen.se. 

 

 

 

 

 

BESLUT 

 

Domännamnet <carelihallen.se> ska överföras till Sökanden.  

 

 

 

 



BAKGRUND 

Ansökan om alternativ tvistlösning lämnades in av Sökanden, Careliihallen AB, den 1 

september 2014. Sökanden begärde att ansökan ska prövas av en tvistlösare, men har inte 

begärt att ansökan ska prövas enligt påskyndat förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren 

 

Något svar har inte inkommit från Innehavaren. 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur(.SE) har utsett Bengt Eliasson till tvistlösare och ärendet 

överlämnades till tvistlösaren för avgörande den 10 oktober.  

 

YRKANDEN 

 

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

 

Innehavaren har inte bestridit Sökandens yrkande. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

Till stöd för sin ansökan har Sökanden åberopat sin firma Careliihallen AB, som registrerades 

hos Bolagsverket den 27 augusti 2014, ansökan lämnades in den 25 augusti 2014. Sökandens 

verksamhet är nystartad och tidigare under juni månad 2014 registrerade Sökanden de 

parallella domännamnen <careliihallen.se> respektive <careliihallen.com>. I samband med att 

firman godkändes och registrerades den 27 augusti 2014 beslöts att även registrera 

stavningsvarianten med ett ”i” som domännamn. Då upptäcktes att en tidigare arbetskamrat i 

ett konkurrerande företag redan registrerat domännamnet samma dag. 

 

 

Innehavaren bedriver ingen egen verksamhet som kan förknippas med Sökanden, som själv 

har ett berättigat intresse till domännamnet. Registreringen av domännamnet har således 

gjorts i ond tro. 
 
 

Innehavaren 
 

Innehavaren har inte bemött ansökan. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ”.SE” 

tillämpas principen ”först till kvarn”, innebärande att ansökningar om tilldelning prövas i den 

ordning de förs in i .SE:s register. 

 

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen .SE, punkt 7.2, 

avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 



identiskt med eller liknar ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, - 

konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) – en titel på annans 

skyddade litterära eller konstnärliga verk – ett namn som skyddas genom förordningen om 

vissa officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning 

som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som 

skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket 

den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond 

tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

 

Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige 

 

Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt eller liknande med ett domännamn ska 

bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Sökanden 

har i ärendet visat att han är innehavare av ett med domännamnet <carelihallen.se> identiskt 

eller liknande kännetecken, som genom registrering har rättsgrund i Sverige. Således har 

Sökanden visat att han är innehavare av ett med domännamnet snarlikt kännetecken i form av 

aktiebolagsfirman Careliihallen AB. Det första rekvisitet att Sökanden ska ha en rättighet med 

rättsgrund i Sverige är därmed uppfyllt. 

  

Av vad som anförts av Sökanden får det anses vara troligt att Innehavaren registrerat 

domännamnet i ond tro. Då Innehavaren inte bemött ansökan har det inte framkommit några 

andra omständigheter som tyder på att det skulle ha förelegat ett berättigat intresse för 

Innehavaren att registrera domännamnet. 

 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall ansökan bifallas och domännamnet 

<carelihallen.se> överföras till Sökanden. 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………     

Bengt Eliasson 

 

 

 

 


