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SÖKANDE 
Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) 

William Gibsons väg 1 

433 76 Jonsered 

 
Ombud: 
Domain and Intellectual property Consultants, Dipcon AB 

Skeppsbron 26 

111 30 Stockholm 

INNEHAVARE 
Bengt Erik N 

 

SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <domaninfo.se>. 
 
 
 

BESLUT 
 
Domännamnet <domaninfo.se> ska överföras till Sökanden. 
 

BAKGRUND 
 
Sökanden, Domaininfo AB, är innehavare av bl.a. det registrerade nationella varumärket 
DOMAININFO, nr. 0379359, registrerat den 17 mars 2006 i klass 35. 
 
Det omtvistade domännamnet registrerades den 13 april 2006.  
I ansökan daterad den 25 september 2013 har Sökanden ansökt om tvistlösning och begärt att 
ansökan ska prövas av en tvistlösare. 
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Sökandens ansökan har översänts till Innehavaren, Bengt Erik N, som givits tillfälle att 
inkomma med svar. Innehavaren har besvarat ansökan. 
 
Den 7 november 2013 utsågs Jonas Gulliksson till Tvistlösare i ärendet. 
 

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

PARTERNA HAR ANFÖRT 
 
Sökanden 
 
Sökanden har i huvudsak anfört följande. 
 
Sökanden bedriver bland annat verksamhet som registrar för domännamn. Sökanden erbjuder 
registrering av alla generiska toppdomäner såsom ”.com”, ”.net” och ”.mobi”. 
 
Efter att Sökanden fått kännedom om registreringen av det omtvistade domännamnet och 
identifierat Innehavaren, skickade Sökanden ett varningsbrev till Innehavaren. 
 
Domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärke. Vid en 
förväxlingsbedömning bortses alltid från tillägget av toppdomänen ”.se”. Avsaknaden av 
bokstaven ”i” räcker inte för att distansera domännamnet i tillräcklig mån från varumärket.  
 
Sökanden har inte på något sätt gett Innehavaren tillstånd att använda sig av varumärket 
DOMAININFO. Vid en genomgång av innehållet på hemsidan www.domaninfo.se finner 
Sökanden heller inget stöd för att Innehavaren skulle ha något berättigat intresse till det 
omtvistade domännamnet. Hemsidan är identisk med hemsidan www.domanfabriken.se, 
vilken är kopplad till ett företag som är verksamt inom samma bransch som Sökanden. Detta 
tyder på att Innehavaren har känt till Sökandens verksamhet och, genom att utnyttja vanliga 
felstavningar hos konsumenter, har registrerat domännamnet i ond tro med Sökandens 
varumärke och verksamhet i åtanke. Innehavaren får även anses ha använt domännamnet i 
ond tro. 
 
Innehavaren  
 
Innehavaren har i huvudsak anfört följande. 
 
”Domaninfo” är enligt Bolagsverkets definition inte särskiljande, och kan därför inte ensamt 
utgöra firma eller varumärke. Därför kan begreppet ”domäninfo” användas för många tjänster 
på Internet. Av detta följer att det inte finns någon särskild rätt till ordet ”domaninfo”, och om 
det skulle finnas en sådan rätt så har Innehavaren bättre rätt till det omtvistade domännamnet 
eftersom den webbplats som är knuten till domännamnet just tillhandahåller 
domännamnsinformation. 
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Innehavarens användning har inte varit av ond tro, särskilt mot bakgrund av att begreppet 
”domaninfo” anses vara generiskt för domännamnsinformation och att Sökanden inte har visat 
sig ha något utökat känneteckensrättsligt skydd genom inarbetning eller dylikt. 
 
Domännamnet efterliknar inte i tillräcklig grad Sökandens varumärke för att överföring ska 
aktualiseras. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 
 
Enligt p. 7.2 ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” ska ett 
domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om:  
 
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar  
a) ett varukännetecken,  
b) ett näringskännetecken,  
c) ett släktnamn,  
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),  
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,  
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),  
g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning 
(EG) 510/2006,  
h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,  
i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning 
(EG) 1234/2007, eller  
j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra 
enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna 
förkortning,  
 
vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och  
 
2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och  
 
3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.  
 
Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin 
talan.  
 
Tvistlösaren gör följande bedömning. 
 
Likhet med kännetecken som har rättsgrund i Sverige 
 
Sökanden har genom ingivna registreringsbevis visat att Sökanden innehar rätt till det i 
Sverige registrerade varumärket DOMAININFO. Efter att toppdomänen ”.se” avlägsnats i 
enlighet med etablerad konsensus består det omtvistade domännamnet av Sökandens 
varumärke, med undantag för att bokstaven ”i” saknas. Tvistlösaren finner att denna skillnad 
inte är tillräcklig för att undvika sådan likhet som avses i avses i punkt 7.2 i 
Registreringsvillkoren. Det första rekvisitet är därmed uppfyllt. 
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Ond tro 
 
Vid en bedömning av om ond tro föreligger ska tvistlösaren göra en helhetsbedömning av alla 
relevanta omständigheter. Det är, enligt punkt 7.2 i Registreringsvillkoren, tillräckligt att ond 
tro föreligger vid antingen registrering eller användning av domännamnet för att rekvisitet ska 
vara uppfyllt. 
 
Sökanden har anfört att Innehavaren kände till Sökandens verksamhet och varumärke vid 
registreringen av <domaninfo.se>. Innehavaren har inte kommenterat detta.  
 
Varumärket DOMAININFO registrerades knappt en månad före det att Innehavaren 
registrerade domännamnet <domaninfo.se>. Givet den korta tid som förflutit från det att 
Sökanden fick sitt kännetecken registrerat tills dess att det omtvistade domännamnet 
registrerades, kan den senare registreringen inte utan vidare anses ha skett i ond tro.  
 
Med hänsyn till att varumärkesskyddet för DOMAININFO har bestått sedan 2006, att det 
omtvistade domännamnet är knutet till en hemsida som tillhandahåller samma eller liknande 
typ av tjänster som Sökanden, och de oemotsagda uppgifterna att Sökanden i juli 2013 har 
tillsänt Innehavaren ett varningsbrev i vilket Sökanden informerat om sina 
varumärkesrättigheter, får emellertid Innehavaren anses ha använt domännamnet 
<domaninfo.se> i ond tro.  
 
Vid en helhetsbedömning finner Tvistlösaren att Sökanden har visat att Innehavaren har 
använt domännamnet <domaninfo> i ond tro. Det andra rekvisitet är därmed uppfyllt. 
 
Rätt eller berättigat intresse 
 
Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till <domaninfo.se> . 
 
Innehavaren har anfört att begreppet ”domaninfo” är generiskt, och att Innehavaren därför har 
ett berättigat intresse att använda begreppet för att länka Internetanvändare till hemsidor som 
tillhandahåller just domännamnsinformation.  
 
Sökanden innehar ett registrerat varumärke avseende ordmärket DOMAININFO. Detta 
innebär att Patent- och registreringsverket har ansett att märket har särskiljningsförmåga och 
är registrerbart. Även om ordet ”domaninfo” är suggestivt i förhållande till begreppet 
domännamnsinformation innebär inte detta att domännamnet inte är förväxlingsbart med det 
registrerade och skyddade varumärket DOMAININFO. Mellan Innehavarens varumärke och 
Sökandens domännamn utgörs skillnaden endast av bokstaven ”i”. Innehavarens domännamn 
är således nästan identiskt med det skyddade varumärket. Innehavaren måste inte – trots den 
suggestiva karaktären av ”domaninfo” – ha tillgång till just detta begrepp som domännamn. 
Eftersom varumärkesregistreringen därtill utgör en äldre förväxlingsbar ensamrättighet, 
saknar Innehavaren rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. 
 
Då samtliga rekvisit är uppfyllda finner Tvistlösaren att Sökandens ansökan om överföring av 
domännamnet <domaninfo.se> ska bifallas. 
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På .SE:s vägnar 
 
 
 
………………………………      
Jonas Gulliksson  
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