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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet funradio.se 
 
 
 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <funradio.se> lämnas utan bifall. 
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BAKGRUND 

Den 3 december år 2009 betalade Société d´Exploitation Radio Chicc S.A. (”Sökanden”) 
ansökningsavgiften till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) samt skickade in Ansökan om 
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <funradio.se>. 
 
.SE förelade Tommy P (”Motparten”) att inkomma med svaromål i anledning av ansökan senast 
den 15 januari år 2010. Motparten besvarade ansökan den 14 januari år 2010. 
 
Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg .SE Johan 
Sjöbeck som tvistlösare den 14 januari år 2010. Den 18 januari år 2010 underrättades tvistlösaren 
om att beslut i ärendet bör vara fattat senast den 18 februari år 2010. 
 
Då ansökan enligt tvistlösaren uppfyller kraven i IIS’ Förfaranderegler för alternativt 
tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ”.se” skall tvistlösaren fatta beslut i 
tvisten. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet <funradio.se> skall överföras till Sökanden. Motparten 
bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <funradio.se> överförs till Sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
Sökanden är innehavare av gemenskapsvarumärket FUNRADIO (figur) med registreringsnummer 
1293216. Varumärket omfattar radiounderhållning samt redigering av radio- och 
televisionsprogram i klass 41. Ansökningsdatum för Sökandens varumärke är den 30 augusti år 
1999 och registreringsdatum den 25 september år 2000. Motparten registrerade det omtvistade 
domännamnet <funradio.se> den 21 maj år 2007. 
 
Det omtvistade domännamnet används för radiosändningsverksamhet under benämningen Fun 
Radio 95,3. Motparten arbetar som radiopratare för Fun Radio. 
 
Den 30 oktober år 2008 skickade Sökandens ombud ett varningsbrev till Motparten. Sökanden 
uppmanade Motparten att inte endast upphöra med radioverksamhet under kännetecknet FUN 
RADIO utan att dessutom avregistrera det omtvistade domännamnet. 
 
Motpartens ombud bestred Sökandens krav i ett svarsbrev av den 13 november år 2008. 
 
Den 27 maj år 2009 skickade Sökanden ett nytt brev till Motparten och begärde ånyo att det 
omtvistade domännamnet skulle avregistreras. 
 
Motparten besvarade detta genom att tillsända Sökanden en kopia på svarsbrevet av den 13 
november år 2008.  
 
Sökanden gör gällande att det föreligger fullständig varukänneteckenslikhet mellan Sökandens 
varumärke FUN RADIO och det omtvistade domännamnet <funradio.se>. Det faktum att ett 
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figurmoment ingår i Sökandens varumärkesregistrering förtar icke den ordmässiga identiteten 
rörande FUN RADIO.  
 
Motparten tillhandahåller och bedriver radiostationsverksamhet under det omtvistade 
domännamnet, vilket får anses utgöra ett uppenbart fall av varumärkesintrång i Sökandens 
varumärkesregistrering FUN RADIO. Vidare har Motparten i vart fall sedan oktober år 2008 
varit medveten om existensen av Sökandens registrerade varumärke FUN RADIO. Motparten har, 
trots, varningsbrev från Sökanden, ignorerat erhållna anmaningar att upphöra med 
radiostationsverksamhet under kännetecknet FUN RADIO samt avregistrera det omtvistade 
domännamnet <funradio.se>. I vart fall sedan oktober år 2008 har Motparten agerat i ond tro vad 
gäller vetskapen om Sökandens identiska och i Sverige giltiga EG-varumärkesregistrering FUN 
RADIO. 
 
Sökanden lider skada av Motpartens användning av det omtvistade domännamnet genom att 
identiteten kring Sökandens kännetecken i kombination med att båda parters verksamhet primärt 
avser radiostationsverksamhet över Internet. Det får hållas mycket troligt att konsumenterna får 
den felaktiga uppfattningen att det föreligger en kommersiell koppling mellan Sökanden och 
Motparten eller att det är fråga om en och samma radiostation som drivs under kännetecknet FUN 
RADIO. Sökandens radiostationsverksamheter bedrivs primärt genom domännamnen 
<funradio.com> samt <funradio.fr>. 
 
Motparten 
Motparten är medlem i den ideella föreningen Svedala Radiointresserades Förening. Föreningens 
syfte är att sända lokal radio på kommunens tilldelade närradiofrekvens. Sändningarna finansieras 
med lokal reklam. 
 
Motparten anser att beteckningen ”fun radio 95,3” är fri att använda och Radio- och TV-verket 
har godkänt Motpartens användning av beteckningen. 
 
Motparten betonar att ordkombinationen ”fun radio” betyder ”rolig radio” samt att Sökandens 
kännetecken utgörs av ett figurvarumärke och inte ett ordvarumärke. Motparten hävdar att den 
logotyp som Motparten använder inte är förväxlingsbar med Sökandens figurvarumärke. Sökanden 
bedriver inte verksamhet under kännetecknet ”fun radio” i Sverige utan använder huvudsakligen 
kännetecknet för FM-radiosändningar i Frankrike.  
 
Motpartens webbsändning utgör inte Motpartens kärnverksamhet. I Sifos senaste undersökning av 
webbradiolyssnandet i Sverige, finns Sökandens radiostation inte med. Sökanden har således inga 
webblyssnare i Sverige. Den förväxlingsbarhet och kommersiella koppling som Sökanden hänvisar 
till är därmed obefintlig och det är inte möjligt att Motpartens lyssnare i Svedala kommun 
förväxlar Motpartens radiostation med Sökandens radiostation i Frankrike.  
 
Vid registreringen av det omtvistade domännamnet år 2007 hade Motparten ingen kännedom om 
den franska radiostation som Sökanden driver. Det omtvistade domännamnet registrerades i god 
tro. Motparten har inte vid registreringen haft avsikt att störa Sökandens verksamhet, attrahera 
Sökandens lyssnare i Frankrike eller vilseleda den som är intresserad att lyssna på Sökandens 
radiostation. Inte heller har Motparten annonserat på Internet för att driva Sökandens lyssnare till 
Motparten eller publicerat länkningar som skulle kunna antyda ett samband mellan 
verksamheterna. 
 
Motparten anser icke att denne agerat i ond tro efter emottagandet av Sökandens brev den 30 
oktober år 2008 eftersom syftet aldrig varit att sälja det omtvistade domännamnet eller störa 
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Sökandens verksamhet. Motparten har alltid, inom angivna tidsfrister, besvarat Sökandens brev. 
Motparten har även ställt frågor till Sökanden och istället för svar på dessa har Sökanden skickat 
nya brev innehållande samma krav. Dessa besvarade Motparten genom att skicka samma 
svarsbrev, eftersom Sökanden i dessa brev inte ställt några nya frågor. 
 
Motparten valde det omtvistade domännamnet <funradio.se> eftersom föreningen har ambitionen 
att driva en rolig, glad och trevlig lokalt förankrad radiostation. 
 
Något som indikerar att Sökanden medvetet begränsar sin verksamhet till Frankrike är att 
Sökanden endast registrerat ett fåtal europeiska suffix för ”funradio” och motsvarande domännamn 
i länder som Spanien och Italien är lediga. Möjligheten att snylta på eller vilseleda Sökandens 
lyssnare från utlandet är obefintlig. 
 
Hos Motpartens lyssnare i Svedala har FUN RADIO 95,3 MHz blivit allmänt känt och många 
lyssnare besöker <funradio.se> dagligen, bland annat för att se information om de senaste spelade 
låtarna. 
 

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 
Sökanden har bifogat underlag som visar att Sökanden äger gemenskapsvarumärket FUN RADIO 
(figur) med registreringsnummer 001293216 och registreringsdatum den 25 september år 2000. 
Sökandens varumärkesregistrering har rättsgrund i Sverige. 
 
Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn 
och varumärke eller firma bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall 
”.se”. 
 
Det omtvistade domännamnet <funradio.se> innehåller Sökandens registrerade varumärke FUN 
RADIO i sin helhet. 
 
Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det omtvistade domännamnet 
<funradio.se> är förväxlingsbart med ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket 
Sökanden kan visa rätt. 
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Rätt eller berättigat intresse 
Enligt punkt 6.4 d) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får en innehavare anses 
ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att i) användning eller 
förberedandet av användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller 
tjänster innan tvistlösningen inleddes, ii) domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om 
denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller iii) 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 
ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Motparten har anfört att denne icke hade kännedom om Sökandens franska radiostation vid 
tidpunkten för registreringen av det omtvistade domännamnet <funradio.se> den 21 maj år 2007. 
Vidare har Motparten gjort gällande att namnet valts med anledning av att föreningens ambition 
är att driva en rolig, glad och trevlig radiostation samt att den engelska ordkombinationen ”fun 
radio” ordagrant betyder ”rolig radio” på svenska. Även om Sökanden har ett registrerat 
näringskännetecken för figurvarumärket FUN RADIO går det icke att helt bortse från att 
ordkombinationen i hög grad är av en allmän och beskrivande karaktär, något som sannolikt kan 
ha påverkat valet av domännamn. 
 
Uppgifterna som framkommit i ärendet visar dessutom att Svedala Radiointresserades förening 
sedan den 12 juli år 2007 från Radio- och TV-verket haft tillstånd att sända närradio under den av 
Radio- och TV-verket godkända sändningsbeteckningen ”FUN RADIO 95,3”. Det finns inga 
uppgifter i ärendet som indikerar att någon kontakt mellan parterna varit för handen innan den 
30 oktober år 2008. Motparten har således under närmare ett och ett halvt år sänt lokal närradio i 
Svedala under sändningsbeteckningen ”FUN RADIO 95,3” innan Motparten bevisligen blivit 
informerad om Sökandens registrerade varumärke. Tvistlösningen inleddes den 3 december år 
2009. Det finns inga uppgifter eller bevisning i ärendet som talar emot att innehavaren av det 
omtvistade domännamnet använt detta i samband med marknadsföring av varor eller tjänster 
innan tvistlösningen inleddes. 
 
En fråga som uppstår med anledning av Motpartens användning av det omtvistade domännamnet 
<funradio.se> under denna tid är huruvida domännamnet kan anses ha blivit allmänt känt för 
Motparten, trots avsaknaden av någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet. 
Motparten har hävdat att det omtvistade domännamnet blivit allmänt känt för Motparten bland 
radiolyssnarna inom sändningsområdet i Svedala och att många av radiostationens lyssnare 
dagligen besöker den hemsida som det omtvistade domännamnet är kopplad till för att söka 
information om den senast spelade musiken. 
 
Generellt kan sägas att ett berättigat intresse kan anses uppstå om domännamnsinnehavaren 
använt eller förberett användning av det omtvistade domännamnet i samband med 
marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, om det omtvistade 
domännamnet är allmänt känt för innehavaren eller om det inte används i kommersiellt syfte för 
att vilseleda konsumenterna eller skada ett känneteckens eller rättighets anseende. 
 
Mot bakgrund av uppgifterna ovan finner tvistlösaren det visat att innehavaren av det omtvistade 
domännamnet använt detta i samband med marknadsföring av varor och/eller tjänster innan 
tvistlösningen inleddes. Vidare kan det inte uteslutas att domännamnet, genom kontinuerliga 
lokala närradiosändningar under en icke obetydlig tid, kan anses vara allmänt känt för 
innehavaren inom närradions sändningsområde, även om denne icke förvärvat någon ensamrätt till 
den benämning som utgör namnet. Således, med hänsyn till den tid Motparten innehaft och 
bedrivit verksamhet med det omtvistade domännamnet innan tvistlösningens inledande, samt 
med beaktande av ordkombinationens generiska karaktär, och avsaknaden av uppgifter eller 
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bevisning i ärendet som talar emot ovanstående, kan icke Motparten anses sakna ett, i de allmänna 
villkorens mening, berättigat intresse till domännamnet. 
 
I enlighet med praxis och promemoria som föregick tvistlösningsförfarandets införande, skall det 
alternativa tvistlösningsförfarandet endast avse klara fall av missbruk. Eftersom alla tre kriterier 
för överföring av ett domännamn skall vara uppfyllda för överförande, och det icke visats att 
Motparten saknar ett berättigat intresse till innehavet av domännamnet <funradio.se>, finns det 
ingen anledning av pröva frågan om ond tro. På grund av det anförda skall ansökan avslås. 
 
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Johan Sjöbeck  
 

 
 


