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.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet ”gulasidan.se” bifalles.  Domännamnet ska 

således överföras till Sökanden. 

 
 
 
 



2 

 

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 

 

 
 

BAKGRUND 

 

Domännamnet ”gulasidan.se” registrerades av Motparten den 25 augusti 2003 och ansökan om 

tvistlösning för domännamnet inkom från Sökanden till Stiftelsen för Internetinfrastruktur den 26 

juni 2009.  Sökanden har begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Motparten har den 29 

juli 2009 till Stiftelsen för Internetinfrastruktur inkommit med ett bestridande av ansökan. 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur har genom lottning utsett Bengt Eliasson till tvistlösare 

YRKANDEN 

 

Sökanden yrkar att domännamnet ”gulasidan.se” ska överföras till Sökanden från Motparten. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden har i huvudsak anfört följande. 

 

Sökanden är ett helägt dotterbolag i Enirokoncernen, med Eniro AB som moderbolag. Eniro är 

idag det ledande sökföretaget på den nordiska marknaden. Verksamheten bygger på en sökdatabas 

som sammanför säljare med köpare och gör det enkelt att hitta personer med hjälp av Internet- 

och mobiltjänster, 118-tjänster och kataloger. Sökanden och Eniro är tillsammans innehavare av 

majoriteten av de varumärken som koncernen erhållit genom åren och omfattar bl.a. 

varumärkesregistreringarna N:s 195639 GULA SIDORNA , registrerat den 12 april 1985 och 

310016 GULA SIDORNA, registrerat den 15 mars 1996.  Den första utgåvan av Gula Sidorna, i 

form av en katalog med företag och organisationer, publicerades 1978. Vidare är kännetecknet 

GULA SIDORNA efter en lång och omfattande inarbetning idag mycket välkänt i Sverige och 

åtnjuter därmed ett utökat skydd. 

 

Motparten har på domännamnets webbplats bedrivit sökverksamhet som indirekt konkurrerar 

med Sökandens verksamhet. Då den enda skillnaden mellan varumärket GULA SIDORNA och 

domännamnet gulasidan är pluraländelsen respektive singularändelsen är domännamnet 

förväxlingsbart med varumärket.  
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Domännamnet gulasidan.se registrerades av Motparten den 25 augusti 2003 och fram till slutet 

av april 2009 bedrevs verksamhet i form av sökverksamhet och annonsering på webbplatsen. Den 

23 april 2009 flyttades innehållet över till webbplatsen gulnet.se. Detta bekräftar att Motparten 

inte har något berättigat intresse till domännamnet, som inte heller utgör ett för Motparten 

allmänt känt kännetecken. Syftet med registrering av domännamnet gulasidan.se har varit att dra 

otillbörlig kommersiell nytta av besökare som avser att besöka Sökandens webbplatser men genom 

felskrivning hamnar på en indirekt konkurrerande webbsida. Mot bakgrund av att varumärket 

GULA SIDORNA är ett sedan lång tid inarbetat varumärke måste det även  anses uppenbart att 

Motparten känt till Sökandens varumärke vid tidpunkten för registrering av domännamnet. Detta 

styrks av Motpartens marknadsföring och försök att genom en disclaimer på hemsidan friskriva sig 

från sammanblandning med Sökandens varumärke. 

 

Motparten har vid två tillfällen, i november 2005 och mars 2009, uppmärksammats på att 

användningen av domännamnet gulasidan.se för de aktuella söktjänster betraktas som ett intrång i 

Sökandens rättigheter. I korrespondens med Motparten har då också framkommit att 

domännamnet kan överlåtas mot en skälig kompensation. Sammantaget visar detta att Motparten 

inte har något berättigat intresse till domännamnet utan registrerat det i ond tro för att dra 

otillbörlig nytta av Sökandens inarbetade kännetecken. 

 

Motparten har i huvudsak anfört följande. 

 

Domännamnet gulasidan skiljer sig från varumärket GULA SIDORNA inte bara genom 

singularändelsen jämfört med pluraländelsen utan även genom att gulasidan skrivs som ett ord 

medan varumärket GULA SIDORNA skrivs som två ord. 

 

Domännamnet gulasidan .se registrerades den 25 augusti 2003 har sedan dess varit aktivt i nästan 

6 år. Den av Sökanden påtalade flytten av verksamheten från gulasidan.se till gulnet.se är 

resultatet av påtryckningar och hot om rättsliga åtgärder från Sökanden. På webbplatsen har 

företagare och privatpersoner utan kostnad kunnat lägga in sin länk i katalogen för att på så sätt 

marknadsföra sin egen verksamhet. Sedan start har ca 3000 företag eller privatpersoner lagt in sin 

länk, vilket styrker att verksamheten måste anses vara inarbetad. Det är inte troligt att 

verksamheten skulle förväxlas med den som bedrivas av Eniro. 
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Registreringen av domännamnet har på intet sätt varit ett försök att handla i ond tro, vilket styrks 

av en disclaimer på index sidan samt att sidan för annonsering dementerar detta. Verksamheten är 

en renodlad länkkatalog som verkar inom en begränsad bransch. Det är vidare  fel att koppla ihop 

kravet på kompensation med ond tro, då domänen inte är identisk med varumärket och  

kompensationen enbart ska ses som en ersättning för ett namn som inarbetats och använts under  

6 år. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Identiskt eller förväxlingsbart med tidigare kännetecken med rättsgrund i Sverige? 

 

Enligt Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen.SE tillämpas principen ” först till kvarn”, 

innebärande att ansökningar om registrering prövas i den ordning de lämnas in.  

 

Ett Domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen. SE punkt 6,4 c) 

avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om Domännamnet är 

identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett 

släktnamn, - ett konstnärsnamn(om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) - en titel på 

annans skyddadelitterära eller konstnärliga verk - ett 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 - Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 

intresse till Domännamnet och- Domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 

Sökanden är vid sidan av varumärkesregistreringarana N:s 195639 GULA SIDORNA , registrerat 

den 12 april 1985 och 310016 GULA SIDORNA, registrerat den 15 mars 1996 registrerat den 

15 mars 1996 också innehavare av ett flertal varumärkes- och firma rättigheter där kännetecknet 

GULA SIDORNA ingår. De två nämnda varumärkesregistreringarna avser bl.a. programvaror och 

datorprogramvaror för katalogtjänster, telefonkataloger, samt telekommunikationstjänster, 

professionell konsultverksamhet för framställning, utveckling och underhåll av datorprogram 

relaterade till tryckta alster, speciellt kataloginformationer samt tekniska konsulttjänster med 

anknytning till datorer. 
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Sökandens varumärke GULA SIDORNA är också åtminstone sedan början av 2000-talet på basis 

av en lång och omfattande användning att anse som väl inarbetat för katalogtjänster både i tryckt 

form och som tjänst på Internet. Både de registrerade och inarbetade rättigheterna förelåg således 

vid tiden för registrering av domännamnet gulasidan.se. 

 

Bedömningen av om ett domännamn är förväxlingsbart med ett varumärke ska grundads på 

helhetsintrycket, men samtidigt ska också bortses från landsdomänen i form av ändelsen.se. 

Avgörande är framför allt de visuella och fonetiska likheterna men även den konceptuella likheten 

ska beaktas. 

 

Domännamnet gulasidan.se och varumärket GULA SIDORNA uppvisar både visuella och 

fonetiska likheter. Prefixet i domännamnet är identiskt med ordet GULA i varumärket och 

suffixet –sidan respektive order SIDORNA utgör singularis respektive pluralformen av samma 

ord. Därtill ska också läggas att domännamnet gulasidan och varumärket GULA SIDORNA är 

konceptuellt lika varandra och ger intryck av att ha ett gemensamt kommersiellt ursprung. 

 

Den omständigheten att varumärket och webbplatsen erbjuder likartade produkter och tjänster 

leder till att varumärket och domännamnet också varumärkesrättsligt är förväxlingsbara. Därmed 

är kravet enligt Registreringsvillkoren att domännamnet ska vara identiskt eller förväxlingsbart 

med ett kännetecken med giltighet i Sverige som Sökanden har rätt till uppfyllt. 

 

Registrering eller användning i ond tro? 

 

Sökanden har anfört att mot bakgrund av att varumärket GULA SIDORNA är ett sedan lång tid 

inarbetat varumärke måste det även anses uppenbart att Motparten måste känt till Sökandens 

varumärke vid tidpunkten för registrering av domännamnet. Med tanke på den mer eller mindre 

notoriska inarbetning av varumärket GULA SIDORNA och varumärkets speciella karaktär i 

förhållande till särskilt Internet baserade tjänster är det därför  troligt att Motparten har haft 

Sökandens varumärke i åtanke vid registrering av domännamnet. Detta styrks också av att 

Motparten lagt in en disclaimer på index sidan med förklaring att gulasidan inte ska förknippas 

med gulasidorna.se.  

 
Användare av Motpartens tjänster på webbplatsen kan få uppfattningen av att det finns ett 

kommersiellt samband mellan Sökandens och Motpartens verksamhet. Domännamnet får därför 
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anses störa Sökandens verksamhet och Motparten har varit medveten om i vart fall denna effekt 

vid registreringen av domännamnet. Då Motparten även måste anses ha haft kännedom om 

Sökandens kännetecken leder detta till bedömningen att Motparten varit i ond tro vid 

registreringen av domännamnet. 

 
Rätt eller berättigat intresse till domännamnet? 
 
Till stöd för sitt påstående om berättigat intresse har Motparten åberopat att domännamnet har 

varit aktivt i 6 år och under den tiden har ca 3000 användare lagt i sina länkar på webbplatsen. 

Sökanden påtalade dock redan 2005 att användningen av domännamnet gulasidan.se utgjorde 

intrång i deras rättigheter. Detta upprepades i mars 2009, vilket resulterade i att Motparten 

flyttade verksamheten till webbplatsen gulnet.se. 

 

Mot bakgrund av de stora likheterna mellan Sökandens och Motpartens verksamhet samt att 

domännamnet uppenbarligen registrerats i ond tro kan det inte föreligga något berättigat intresse 

till domännamnet för Motparten. Den omständigheten att Sökanden inte agerat tidigare påverkar 

i sig inte bedömningen, Registreringsvillkoren innehåller inga regler om passivitet vid sidan av 

kriteriet för berättigat intresse. 

 

Motparten har inte i ärendet styrkt att domännamnet blivit ett för dennes verksamhet allmänt 

känt kännetecken eller  i övrigt visat att det föreligger ett berättigat intresse till domännamnet. 

 

Med hänvisning till de skäl som redovisats ovan skall domännamnet gulasidan.se överföras till 

Sökanden. 

 

 

 

På .SE vägnar 

 

 

…………………………………………………………… 
Bengt Eliasson 
   


