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SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <edwardlynx.se>. 
 
 
 

BESLUT 
Domännamnet <edwardlynx.se> skall överföras till Sökanden. 
 

BAKGRUND 
Den 4 februari år 2014 ansökte Edward Lynx AB (”Sökanden”) om Alternativt 
tvistlösningsförfarande för domännamnet <edwardlynx.se> samt betalade samma dag 
ansökningsavgiften till Stiftelsen för Internetinfrastruktur (”.SE”).  
 
.SE förelade Kristoffer Ö (”Innehavaren”) att inkomma med svaromål. Den 22 februari år 
2014 skickade Innehavaren ett svar via e-post till .SE i vilket det framgick att denne 
accepterade att domännamnet skulle överlåtas till Sökanden. .SE begärde att Innehavaren 
skulle komplettera sitt svar genom att skicka in en korrekt ifylld samt undertecknad 
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svarsblankett i vilken det skulle framgå att Innehavaren medger bifall till Sökandens yrkande 
om överföring. Innehavaren uppgav då att denne varken hade tid eller intresse att utföra det 
begärda momentet. 
 
Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg .SE Johan 
Sjöbeck som tvistlösare den 25 februari år 2014. 
 

YRKANDEN 
Sökanden yrkar att domännamnet <edwardlynx.se> skall överföras till Sökanden. 
 
Innehavaren medger Sökandens yrkande att domännamnet <edwardlynx.se> skall överföras 
till Sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 
 
Sökanden 
Sökanden, som grundades år 1997 har verksamhet i Sverige, Ryssland, Kina, Tjeckien samt i 
Finland. I samband med ett namnbyte år 2010 registrerade Sökanden det omtvistade 
domännamnet men försummade att förnya det året därpå varvid Innehavaren registrerade det. 
 
Sökandens firma Edward Lynx AB är registrerad sedan den 2 mars år 2010. Det finns inget 
annat bolag i Sverige som använder denna benämning. Med hänvisning till att Sökandens 
namn är unikt är det sannolikt att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet med 
vetskap om Sökandens verksamhet. Med tanke på att Innehavarens registrering skedde så 
snart domännamnet blev ledigt förefaller det troligt att Innehavaren bevakat frisläppandet och 
således registrerat domännamnet i ond tro. Innehavaren har via epost begärt 20 000 kr för att 
överlåta domännamnet till Sökanden. 
 
På den hemsida som det omtvistade domännamnet pekar mot finns det sedan år 2011 inget 
mer än en text som lyder ”website under construction”. Innehavaren saknar rätt eller berättigat 
intresse till domännamnet. 
 
Innehavaren 
Innehavaren har inte utvecklat grunden för sitt medgivande. 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 
Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni år 2013” skall 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), eller 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 
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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. 
 
För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn 
måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda. Bedömningen av huruvida villkoren är 
uppfyllda eller icke baseras på den bevisning samt på vad som parterna i övrigt framlagt i 
ärendet. 
 
Identiskt eller liknar 
Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt 
med eller liknar ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa 
rätt. Enligt domännamnspraxis är det brukligt vid likhetsbedömningen mellan domännamn 
och varumärke att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen. 
 
Av bevisningen i ärendet framgår att Sökandens registrerade firma är Edward Lynx AB. Det 
omtvistade domännamnet <edwardlynx.se> består av Sökandens firma i sin helhet. 
 
Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet 
<edwardlynx.se> är identiskt med ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket 
Sökanden kan visa rätt. 
 
 
Registrerats eller använts i ond tro / rätt eller berättigat intresse 
Då Innehavaren i sitt svar av den 22 februari år 2014 medgivit Sökandens yrkande att det 
omtvistade domännamnet <edwardlynx.se> ska överföras till Sökanden, finns det ingen 
anledning för Tvistlösaren att utreda huruvida de två resterande rekvisiten, ”Innehavarens 
eventuella registrering eller användning i ond tro” samt ”Innehavarens rätt eller berättigat 
intresse” är uppfyllda. Mot bakgrund av medgivandet och då inget framkommit som talar mot 
överförandet skall ansökan om överförande bifallas. 
 
 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
………………………………      
Johan Sjöbeck 
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