
1 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

Box 7399, 103 91 Stockholm 

Tel 08-452 35 00  Fax 08-452 35 02, atf@iis.se 

Org. nr 802405-0190  www.iis.se 

 

 
 

 

 

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2010-12-27    437 
 
 

 

SÖKANDE 

ecompaniet AB  

164 32 Kista 

 

MOTPART 

Energibesiktningar Emtd AB  

169 69 Solna 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet ecompaniet.se 
 
 

 

BESLUT 

Tvistlösaren lämnar ansökan om överföring av domännamnet <ecompaniet.se> utan bifall. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

BAKGRUND 

 
Den 14 oktober 2010 skickade Sökanden ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för 
domännamnet <ecompaniet.se> till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) samt betalade 
ansökningsavgiften.  
 
.SE förelade Motparten att senast den 24 november 2010 inkomma med svaromål i anledning av 
Ansökan. Motparten har inte inkommit med svaromål. 
.SE utsåg den 24 november 2010 Petter Rindforth till Tvistlösare.  
 
Den 29 november 2010 utfärdade Tvistlösaren en begäran till Sökanden om komplettering, där 
Tvistlösaren noterade att domännamnet är registrerat den 23 juli 2008, medan firman ecompaniet 
AB (Sökandens firma) är registrerad den 19 maj 2009. Tvistlösaren bad Sökanden i korta drag 
komplettera ansökan om tvistlösning med information om varför Sökanden ansåg sig ha bättre 
rätt till det omtvistade domännamnet. Svarsfrist för den begärda kompletteringen sattes till den 6 
december 2010. Sökanden inkom med komplettering den 30 november 2010. 
 
Det omtvistade domännamnet registrerades i namnet av Motparten den 23 juli 2008. 
 
I övrigt hänvisas till vad Sökanden anfört nedan. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnet <ecompaniet.se> ska överföras till Sökanden, ecompaniet 
AB. 
 
Motparten har inte yttrat sig över Ansökan eller dess yrkande. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
 
Sökanden anför att Motparten äger och marknadsför med Sökanden konkurrerande verksamhet 
under det omtvistade domännamnet. Enligt Sökanden nämns inte namnet ”ecompaniet” på 
Motpartens hemsida, vilket Sökanden anser bör tolkas som att Motparten inte har något berättigat 
intresse av domännamnet. 
 
Enligt Sökanden har man vid tre tillfällen frågat Motparten om denne vill sälja eller stänga ner 
<ecompaniet.se>, men detta har inte Motparten gått med på. 
 
Sökandens komplettering 
 
I Sökandens av Tvistlösaren begärda komplettering, meddelar Sökanden att man visste att det 
omtvistade domännamnet var registrerat den 23 juli 2008, men att det inte var aktivt. Det var 
inte förrän Sökanden registrerade sin firma och började marknadsföra sig som Motparten 
aktiverade <ecompaniet.se> och pekade domännamnet mot Motpartens egen hemsida 
<energibesiktningar.com>.  Detta tolkar Sökanden som att Motparten använder domännamnet i 
ond tro. 
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Sökanden pekar åter på det faktum att man har en registrerad firma som marknadsför med 
Motparten liknande tjänster, och att Motparten inte använder ordet ”ecompaniet” på sin hemsida, 
vilket Sökanden tolkar som att Motparten inte har något egentligt intresse av <ecompaniet.se>. 
 
Motparten 
 
Ansökan har inte besvarats av Motparten. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Enligt punkt 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 
identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, 
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade 
litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning 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 i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse 
till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 
 
Identiskt eller förväxlingsbart 
 
Sökandens firma är ecompaniet AB. Enligt svensk och internationell praxis ska, vid bedömningen 
av identitet/förväxlingsrisk mellan kännetecken/domännamn, bortses från själva toppdomänen – i 
detta fall .se. Det är således firman (minus bolagsbeteckningen ”AB”) som ska jämföras med 
domännamnet – ecompaniet jämfört med <ecompaniet>. 
 

Tvistlösaren drar slutsatsen att det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens firma, 
vilken är registrerad hos Bolagsverket och således har rättsgrund i Sverige. 
 
Rätt eller berättigat intresse 
 
Sökanden har uppgett att Motparten inte kan anses ha rätt eller berättigat intresse till det 
omtvistade domännamnet <ecompaniet.se> eftersom Motparten inte använder ordet ”ecompaniet” 
på sin hemsida. Motsatsvis får förstås att Sökanden anser sig ha bättre rätt till domännamnet 
eftersom Sökandens firma är ”ecompaniet AB”. 
 
Tvistlösaren konstaterar att det visserligen inte föreligger några tydliga indikationer på att 
Motparten använt eller planerar att använda <ecompaniet.se> på annat sätt än att peka det 
omtvistade domännamnet till sin huvudsaliga hemsida, men att enbart det faktum att Sökanden – 
ungefär ett år efter det att Motparten registrerat <ecompaniet.se> - registrerar en firma som är 
identisk med ett existerande domännamn inom samma bransch, inte heller visar att Sökanden har 
en automatik bättre rätt till detta domännamn. 
 
Tvistlösaren utesluter inte att Motparten vid tiden för det omtvistade domännamnets registrering 
hade planer på att använda detta mer direkt och aktivt, men att Sökandens efterföljande identiska 
firmaregistrering utgjort hinder mot dessa eventuella planer. 
 
Med beaktande av det ovan anförda samt avsaknaden av uppgifter eller bevisning i ärendet som 
talar emot ovanstående, finner Tvistlösaren det inte visat att Motparten kan anses sakna ett, i de 
allmänna villkorens mening, berättigat intresse till domännamnet <ecompaniet.se>. 
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Registrerats eller använts i ond tro 
 
Enligt punkt 6.4 e) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas i) att registreringen eller 
användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt 
tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen, ii) domännamnet 
registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken 
eller sin rättighet i ett domännamn eller iii) domännamnet registrerats i syfte att störa 
affärsverksamheten för en konkurrent. 
 
Som framgår ovan (under BAKGRUND), är det omtvistade domännamnet registrerat ca ett år 
innan Sökandens firma registrerades. Det finns således ingen grund för att komma till någon 
slutsats att <ecompaniet.se> registrerats i ond tro, och detta har heller inte anförts av Sökanden. 
 
Däremot anser Sökanden att det faktum att det omtvistade domännamnet togs i bruk, genom 
pekning till Motpartens hemsida under annat domännamn, visar på användning i ond tro. 
 
Sökanden hänvisar i korthet till att man varit i kontakt med Motparten vid tre tillfällen, i syfte att 
få Motparten att sälja eller stänga ner <ecompaniet.se>, dock utan resultat. Motparten tycks 
således inte använda det omtvistade domännamnet i syfte att sälja detta. 
 
I övrigt tyder de av Sökanden framlagda argumenten och bevisen snarare på att Motparten 
påbörjade användningen för att markera att det omtvistade domännamnet innehades av just 
Motparten, och inte den namnmässigt efterföljande Sökanden i samma bransch. 
 
Att Sökandens firma registrerats med gemen begynnelsebokstav, pekar – enligt Tvistlösarens 
uppfattning – snarare på att Sökandens målsättning varit att skapa en firmaregistrering som var 
identisk med ett redan existerande domännamn som innehades av en konkurrent. I vilket fall, 
finner Tvistlösaren ingen grund för att Motparten skulle ha registrerat eller använt 
<ecompaniet.se> i ond tro. 
 
Med hänsyn till samtliga omständigheter ovan kan ansökan om överföring av domännamnet 
<ecompaniet.se> inte bifallas. 
 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Petter Rindforth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


