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SÖKANDE 
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115 20 Stockholm 

 

INNEHAVARE 

Adempiere Sverige KB (org nr 969723-7841) 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ekonomibolaget.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 
Sökandes yrkande om överföring av domännamnet <ekonomibolaget.se> lämnas utan bifall. 

 

 

BAKGRUND 

 
Adempiere Sverige KB (”Adempiere”) är innehavare av det omtvistade domännamnet, som blev 
registrerat den 2 december 2007. 
 
Ekonomibolaget i Sverige AB (”Ekonomibolaget i Sverige”) gav in ansökan om tvistlösning den 

23 maj 2013, och har betalat erforderlig avgift samt begärt att ärendet ska avgöras av en 

tvistlösare. 

 



Adempiere har besvarat ansökan den 28 maj 2013 och medgivit att ärendet ska avgöras av en 

tvistlösare. Till tvistlösare har Peter Hedberg utsetts. 

 

Den 19 juni 2013 överlämnades ärendet till tvistlösaren för avgörande. Inga kompletterande 

uppgifter har inkommit därefter. 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <ekonomibolaget.se> skall överföras till bolaget. 

 

Innehavaren har bestritt yrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 

 

Ekonomibolaget i Sverige har bedrivit redovisningsverksamhet sedan år 2009 och är den största 

av de 8 bolag i Sverige som innehåller namnet ”Ekonomibolaget”. Sedan en tid tillbaka har 

Ekonomibolaget, som marknadsför sig via domännamnet <ekonomi-bolaget.se>, märkt att deras 

”organiska rankning” i Googles sökningslista har rasat och anledningen till detta är domänen 

<ekonomibolaget.se>. Detta domännamn pekar till en hemsida kopplad till <modulskorsten.se>, 

som är vilseledande eftersom man inte kan köpa något på sidan och sidan saknar koppling till 

Innehavarens verksamhet. Istället finns en koppling till Ekonomibolaget i Sveriges konkurrent, 

Ekonomibolaget Notima AB (”Notima”) som ägs av Innehavaren av det omtvistade 

domännamnet. Konkurrenten marknadsför sig på hemsida kopplad till <notima.se> och Notima 

är deras primära kännetecken. Genom sin användning av det omtvistade domännamnet får 

Notima en konkurrensfördel genom att Ekonomibolaget i Sveriges rykte svärtas ned och 

marknadsposition försämras.  

 

Sökanden anser att alla tre rekvisit är uppfyllda för att överföring ska vara möjlig enligt .SE:s 

registreringsvillkor. 

 

Ekonomibolaget i Sverige har en rättighet till domännamnet då firmanamnet innehåller 

Ekonomibolaget, och bolagets verksamhet är att erbjuda ekonomirelaterade tjänster. 

 

Användningen av domännamnet har skett i ond tro, då det pekar på en sida utan koppling till 

Innehavarens verksamhet, och som dessutom är kopplad till en oseriös sida, som förstör 

Ekonomibolaget i Sveriges organiska rankning i Googles rankningslista.  

 

Adempiere har inget berättigat intresse till domännamnet, då det inte ingår i deras firmanamn. Av 

verksamhetsbeskrivningen framgår också att bolaget inte är verksamt inom ekonomi, bokföring 

eller redovisning. 

 

 



Innehavaren 

 

Ordet ”Ekonomibolaget” är enligt bolagsverkets definition inte särskiljande, och kan därför inte 

ensamt utgöra ett firmanamn. Därför kan många redovisningsbolag kalla sig för 

”Ekonomibolaget” så länge de har andra särskiljande ord i firmanamnet. Detta var fallet när 

Ekonomibolaget i Sverige bytte firmanamn från Fairness Sweden AB år 2009. Vidare var 

Ekonomibolaget i Sverige fullt medvetna om att domännamnet <ekonomibolaget.se> redan var 

registrerat.  

 

Av detta följer att det inte finns någon särskild rättighet till ordet ”ekonomibolaget”, och om det 

skulle finnas en sådan rätt så har Notima använt sig av namnet före Sökanden, och har således 

bättre rätt till namnet. 

 

Ond tro innebär kort att innehavaren av ett domännamn medvetet vill sabotera för någon annan. 

Innehavaren har inte känt till att det omtvistade domännamnet pekat mot <modulskorsten.se>. 

Orsaken till felet är att <notima.se> med alias <ekonomibolaget.se>, tidigare legat på servern 

med det IP-numret. Omdirigeringen har glömts bort i samband med en uppdatering av servern. 

Detta åtgärdades omgående när Adempiere uppmärksammades på misstaget och sidan pekar 

sedan den 23 maj 2013 återigen mot <notima.se>. 

 

Sökanden bedrev vid registreringstillfället ingen verksamhet under kännetecknet Ekonomi-

bolaget, och därför kan inte ond tro ha förelegat hos Innehavaren.  

 

Adempiere ingår i en bolagsstruktur där dotterbolaget Notima ingår. Notima ägs av Seikatsu 

Förvaltning AB, som även äger Adempiere. Att Adempiere står som innehavare beror på att 

domännamnet registrerades innan Notima bildades, men med syftet att använda det i Notimas 

verksamhet. Sökanden skriver att de bedrivit verksamhet sedan 2009, emedan Adempiere och 

Notima är båda registrerade 2007. 

 

Att immateriella rättigheter ägs av olika bolag i samma intressesfär påverkar inte det berättigade 

intresset. Adempiere är ett affärssystem, och har på så vis en koppling till ekonomiverksamhet. 

Eftersom Sökanden och Adempiere är konkurrenter, är det naturligt att båda parter har ett 

intresse i samma domännamn, men detta betyder inte att Sökanden skulle ha bättre rätt till 

domännamnet än Innehavaren. 

 

Adempiere beklagar att <ekonomi-bolaget.se> rasat i sin rankning på grund av att det omtvistade 

domännamnet pekats fel. Skadan som detta misstag har åsamkat är dock inte bevisbart, då 

perioden är för kort och variablerna för många. Vidare har pekningen inte skett medvetet, utan 

har skett av misstag varför ond tro inte kan föreligga. 

 

Tvistlösarens skäl 

 

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 15 februari 

2011 anges förutsättningarna för att domännamn skall kunna överföras. En första förutsättning 



är att domännamnet skall vara identiskt med eller likna ett varukännetecken eller annan angiven 

rättighet, som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En andra förutsättning 

är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en tredje förutsättning är att 

motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.  

 

Rättighet med rättsgrund i Sverige 

 

Sökanden innehar firman Ekonomibolaget i Sverige AB, vars ingående delar har ringa eller 

obefintlig särskiljningsförmåga. Vid en helhetsbedömning får firman dock anses likna 

domännamnet <ekonomibolaget.se> och den första förutsättningen för en eventuell överföring 

av det aktuella domännamnet är således uppfylld.   

 

Ond tro 

 

En innehavare av ett domännamn kan vara i ond tro vid registreringen, om denne känner till eller 

borde ha känt till att t.ex. ett kännetecken, som domännamnet är identiskt med eller liknar, 

används av annan. En innehavare av ett domännamn kan vidare vara i ond tro vid användningen 

av ett domännamn, bl.a. om innehavaren använder domännamnet på ett sätt som konstituerar ett 

uppsåtligt intrång i rätten till t.ex. ett skyddat kännetecken. I ärendet har inte framkommit något 

som ger för handen att Innehavaren registrerat eller använt domännamnet <ekonomibolaget.se> 

i ond tro. Mot denna bakgrund finns det ingen anledning att pröva frågan om berättigat intresse 

eller i övrigt om en rätt till det omtvistade domännamnet saknas. 

 
I anledning av ovanstående lämnar tvistlösaren Sökandens ansökan utan bifall. 
 
 

 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
 
Peter Hedberg             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


