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SÖKANDE 

Ekonomstyrkan Junsele  

INNEHAVARE 

Christine J 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ekonomistyrkan.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Tvistlösaren lämnar Sökandens begäran om överföring av domännamnet 

<ekonomistyrkan.se> till Sökanden utan bifall. 

 

 

BAKGRUND 

 

Sökanden inkom till .SE med begäran om tvistlösning avseende domännamnet 

<ekonomistyrkan.se> och att ärendet skulle prövas av en tvistlösare. 

 

Innehavaren har besvarat ansökan, medgett att ärendet prövas av en tvistlösare och sedermera 

inkommit med skrift i ärendet. 

 

Sökanden har delgetts Innehavarens skrift och beretts tillfälle att inkomma med ett 

bemötande, vilket skett. 

 

 



YRKANDEN 

 

Sökanden har begärt att domännamnet <ekonomistyrkan.se> ska överföras till Sökanden.  

 

Innehavaren har bestritt yrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden: 

Sökanden driver sedan år 2008 såsom enskild firma en redovisningsbyrå under registrerade 

firmanamnet Ekonomstyrkan Junsele, med postadress i Sollentuna kommun. 

 

Någon person, en man, har kontaktat Sökanden per telefon 2013-08-14 med ett erbjudande 

om att Sökanden kunde få köpa domännamnet <ekonomistyrkan.se>. Personen uppgav 

också att han hade byggt hemsidan som anknyter till omtvistat domännamn och att han 

troligen inte skulle starta en redovisningsbyrå, varför Sökanden kunde få ta över 

domännamnet. 

 

Sökanden framhåller att någon firma som kallas ”ekonomistyrkan” inte finns registrerad hos 

Bolagsverket, varför det inte kan finnas något intresse hos den enskilda person som Motparten 

utgör att inneha domännamnet. Registreringen av domännamnet har skett i ond tro. 

 

Innehavaren: 

Innehavaren, som är utbildad redovisningsekonom/jurist, arbetar sedan ett antal år som 

redovisningskonsult. Detta arbetet sker inom ramen för Innehavarens enskilda firma, vilken 

inte är registrerad hos Bolagsverket, men som hon kallar ”ekonomistyrkan”. Hon 

momsregistrerade sin verksamhet 2007-08-01 och godkändes för FA-skatt fr o m 2012-11-07. 

Innehavaren registrerade domännamnet <ekonomistyrkan.se> i oktober månad år 2012. 

Tidigare arbetade Innehavaren som ekonomikonsult hos Ekonomipatrullen AB. Sistnämnda 

firmanamn inspirerade henne att finna sin egen firma i ”ekonomistyrkan”. Hon har många 

kunder som använder hennes e-postadress: lisen@ekonomistyrkan.se. Innehavaren annonser 

bl.a. på Blocket om sin verksamhet och refererar då till hemsidan under 

<ekonomistyrkan.se>, där det framgår vilka ekonomitjänster som hon erbjuder. 

 

Sökanden har aldrig erbjudit domännamnet till någon mot ersättning eller eljest och hon har 

aldrig talat med Sökanden. Inte heller har någon gjort det på hennes vägnar. Hon har aldrig 

varit i ond tro relativt Ekonomstyrkan Junsele vad gäller registrering eller användning av 

domännamnet <ekonomistyrkan.se>. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Ett domännamn får enligt de villkor som gäller för toppdomänen .SE - inom ramen för 

ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande – föras över till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet. Förutsättningen för detta är att domännamnet är identiskt med 

eller liknar bl.a. ett varukännetecken till vilket sökanden kan visa rätt, att domännamnet 

registrerats eller använts i ond tro och att innehavaren av domännamnet inte har någon 

rätt eller något berättigat intresse till namnet (p. 7.2 i villkoren). Samtliga tre 

förutsättningar måste föreligga för att ansökan ska kunna bifallas. Till de tre rekvisiten 
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finns i registreringsvillkoren anvisningar som ska tillämpas vid den helhetsbedömning 

av omständigheterna i ärendet som ska göras. 

 

Tvistlösaren konstaterar att domännamnet <ekonomistyrkan.se> inte är identiskt med 

Sökandens registrerade firmabeteckning EKONOMSTYRKAN JUNSELE, men finner 

att domännamnet liknar nämnda firmabeteckning.  

 

Det s.k. ondtrosrekvisitet gäller om domännamnet har registrerats eller eljest använts i 

ond tro. Innehavaren registrerade domännamnet 2012-10-01 alltså i tiden efter det att 

Sökandens firmaregistrering trädde i kraft.  

 

Med beaktande av vad som är utrett i ärendet ter det sig inte sannolikt att Innehavaren 

kände till Sökandens firma och verksamhet i tiden före registreringsdatumet för 

domännamnet. Det kan därför knappast ha stått klart för Innehavaren att en användning 

av domännamnet skulle åsamka Sökanden någon olägenhet. Av vad parterna uppgett 

får anses framgå att de inte haft kännedom om varandras existens förrän i augusti 

månad 2013. Innehavarens registrering av domännamnet och användning av detsamma 

kan därför inte anses ha skett i ond tro. 

 

Innehavaren kan anses ha ett berättigat intresse av domännamnet genom sin 

verksamhet som ekonomikonsult, låt vara att något registrerat känneteckensskydd inte 

förekommer till Innehavarens förmån.  

 

På grundval av det som framgått ovan finner Tvistlösaren att det i och för sig föreligger sådan 

likhet mellan domännamnet och Sökandens skyddade kännetecken som anges i .SE:s 

registreringsvillkor, att registreringen av domännamnet dock inte skett i ond tro och att 

Innehavaren har ett berättigat intresse av domännamnet.  

 

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <ekonomistyrkan.se> till Sökanden ska 

därför inte bifallas. 

 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

………………………………      

Jan Rosén              

 


