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BAKGRUND 

 
B locket AB´s (Sökanden) ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet  

 ”e-blocket.se” inkom till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) den 12 januari 2010. 

Domännamnet innehas av Advisor Företagskonsult AB (Motparten) och denne har besvarat 

ansökan den 8 februari 2010. Från vardera parten har därefter inkommit kompletterande inlagor. 

Sökanden begärde att ansökan skall prövas av en tvistlösare. Till tvistlösare har Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur utsett Bengt Eliasson. 

 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnet ”e-blocket.se” ska överföras till Sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
 

Sökanden anför att man sedan 1996 driver Sveriges idag till omfattningen största köp- och 

säljmarknad på Internet via sin domän www.blocket.se. Under vecka 50 2009, hade hemsidan 

mer än 3 300 000 unika besökare enligt KIA-Index. 

 

Sökanden anför vidare att man är innehavare av svensk varumärkesregistrering Nr. 363.715 

avseende varumärket BLOCKET.SE.  Registreringen är beviljad 2003 för bl.a. tjänster relaterade 

till upplåtande av annonsutrymme och publicering av annonsmaterial online. Varumärket är vid 

sidan av registreringen även mycket välkänt i Sverige. 

 

Motparten är sedan 2006 innehavare av domännamnet ”e-blocket.se” och under hösten 2009 

uppmärksammades att Motparten bjöd ut eller hade bjudit ut domännamnet till försäljning via en 

webbplats med inriktning på försäljning av domännamn. Ett brev skickades då till Motparten där 

det påtalades att användningen av benämningen e-blocket.se betraktades som intrång i Sökandens 

rättigheter. Motpartens uppmanades därför att medverka till att domännamnet överfördes till 

Sökanden. Då brevet inte besvarades skickades en påminnelse till Motparten, som även 

kontaktades per telefon. 

 

Det av Motparten registrerade domännamnet ”e-blocket.se” skiljer sig endast med en bokstav och 

ett bindestreck från Sökandens varumärke och företer därmed sådan likheter att det är 

förväxlingsbart. 
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Vidare saknar Motparten rätt eller berättigat intresse till domännamnet, som Motparten inte har 

någon annan anknytning till än utbjudandet till försäljning. 

 

Motparten har såväl registrerat som utbjudit domännamnet ”e-blocket.se” i ond tro. Sökandens 

varumärke och verksamhet är välkända och vare sig Motparten eller dess företrädare, Posse L, kan 

ha varit ovetande om detta vid tiden för domännamnet registrering. Registreringen av 

domännamnet har uppenbarligen skett i syfte att snylta på Sökandens affärsverksamhet och 

kännetecken. Motparten, som uppenbarligen bedriver, eller har bedrivit en omfattande försäljning 

av domännamn, var i ond tro åtminstone när domännamnet bjöds ut till försäljning eller efter 

mottagandet av breven från Sökanden. 

 

Till stöd för åberopade omständigheter har Sökanden ingivet brev till Motparten av den 29 

oktober och 16 november 2009, utdrag från webbplatsen www.wn.se utvisande annons om 

försäljning domännamnet samt utdrag från .SE´s register avseende domännamnen ”e-blocket.se” 

respektive ”anteckningsblocket.se”. 

 

Motparten 
 

Motparten bestrider Sökandens yrkande och anför att verksamheten avser handel med svenska 

domäner i vilken en hel del av domänregistreringarna utförs per automatik via snapback. 

Motparten söker äldre domäner och domäner med högranking samt egna registreringar för 

framtida planer. 

 

Avsikten med registreringen av domännamnet ”e-blocket.se” har varit att någon gång i framtiden 

starta en tjänst med ett elektroniskt anteckningsblock. Vid ett tillfälle under 2007 lades en lista 

på domännamn som inte skulle förnyas ut, men detta kan inte kallas för att sälja domännamnet i 

ond tro. När domännamnen registreras bestäms ett tema och i detta fall blev det e-xxx på väldigt 

många domännamn. Under 2009 ägde Motparten ca 4000 domäner varför Motparten bestrider att 

registreringen av domännamnet ”e-blocket.se” skulle ha skett i ond tro. På domänen har inte 

heller funnits något för Sökanden skadligt innehåll. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen. SE, punkt 6.4 c), 

avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 

identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, - 
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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 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den 

som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och - Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 

intresse till domännamnet och - domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 

Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken med rättsgrund i Sverige? 

 

Sökanden är enligt egen utsago innehavare av det under Nr. 363.715 i Sverige registrerade 

varumärket BLOCKET:SE. Sökanden har inte ingivit något underlag till stöd för detta påstående, 

men det har inte heller bestridits av Motparten, varför Tvistlösaren inte finner skäl att ifrågasätta 

den av Sökanden lämnade uppgiften.  

Vidare har Sökanden påstått att varumärket BLOCKET.SE är ett för dennes verksamhet i Sverige 

mycket välkänt kännetecken. Någon dokumentation till stöd för detta påstående utöver åberopade 

uppgifter om antalet besökare på hemsidan har inte lämnats. Påståendet har inte bestridits av 

Motparten och då varumärket ifråga torde vara att anse som närmast notoriskt känt är Tvistlösaren 

beredd att godta Sökandens argument även i denna del. 

 

Skillnaden mellan varumärket BLOCKET. SE och domännamnet ”e-blocket.se” utgöres endast av 

en bokstav och ett bindestreck. Domännamnet och varumärket är därmed mycket snarlika, varför 

domännamnet är att anse som förväxlingsbart med Sökandens varumärke.   

 

Rätt eller berättigat intresse till domännamnet? 

 

Enligt Motparten har registreringen av domännamnet ”e-blocket.se” skett i syfte att någon gång i 

framtiden starta en tjänst med ett elektroniskt anteckningsblock. Någon information om hur 

detta skulle fungera, hur långt utvecklingen kommit eller att domännamnet i övrigt använts i 

någon omfattning har inte lämnats av Motparten.   

 

De lämnade uppgifterna i sig är allt för oprecisa och särskilt mot bakgrund av att det gått hela tre 

år sedan registreringen av domännamnet, utan att det skett någon användning eller påvisbar 

utveckling av tjänsten, kan inte de lämnade uppgifterna anses konstituera någon rätt eller 

berättigat intresse till domännamnet. Vidare har inte framkommit något i ärendet som tyder på 
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att Sökanden givit Motparten tillstånd att använda ett med Sökandens kännetecken 

förväxlingsbart domännamn.  

 

Med stöd av vad som anförts ovan finner tvistlösaren att Motparten saknar rätt eller berättigat 

intresse till domännamnet ”e-blocket.se”.  

 

Registrering eller användning i ond tro? 

 

Mot bakgrund av att Sökandens kännetecken BLOCKET.SE är att anse som notoriskt känt för 

Sökanden verksamhet kan registreringen omöjligen ha skett utan vetskap om det förväxlingsbara 

kännetecknet BLOCKET.SE. 

 

Domännamnet har vidare inte använts under tre år, utan synes enbart ha varit föremål för 

försäljning i Motpartens verksamhet. Varför Tvistlösaren finner att Motparten härigenom försökt 

utnyttja Sökandens goodwill för egen vinning..    

 

Med stöd av det ovan anförda finner tvistlösaren att Motparten varit i ond tro vid registreringen 

av domännamnet.  

 

Med hänvisning till vad som anförts ovan ska domännamnet ”e-blocket.se” överföras till 

Sökanden. 

 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Bengt Eliasson  
 


