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SÖKANDE 
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200 39 Malmö 
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MOTPART 
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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet havaskyltar.se 

 

 

BESLUT 

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <havaskyltar.se> till Håva-Skyltar AB 

bifalles. 
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BAKGRUND 

Domännamnet <havaskyltar.se> registrerades av Motparten Integral Assets Ltd den 

5 april 2009. Genom ansökan 25 november 2010 har Sökanden Håva-Skyltar AB ansökt om 

alternativt tvistlösningsförfarande. 

 

Genom sedvanlig lottning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 

 

Ansökan har delgivits Motparten, som dock inte inkommit med svaromål eller avhörts på 

annat vis. 

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <havaskyltar.se> skall överföras till Håva-Skyltar AB. 

Svaranden har inte avhörts. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden Håva-Skyltar AB 

Håva Skyltar har ägt domänen <hava-skyltar.se> sedan januari 1996, dvs i ca 15 år. 

 

Motparten har registrerat domännamnet <havaskyltar.se> i spekulativt syfte att sälja domänen 

och/eller förvilla potentiella besökare till <hava-skyltar.se>. 

 

Domännamnet <havaskyltar.se> är knappast ett domännamn man registrerar slumpmässigt. 

Registreringen har medvetet skett i syfte att förvilla potentiella kunder då Håva Skyltar har 

domänadressen <hava-skyltar.se>. Håva skyltar upptäckte detta då kunder ”hamnade fel”.  

 

Motparten tycks ha som affärsverksamhet att handla med domännamn vilket är tillåtet för 

vissa domäntyper men strider mot .SEs villkor. Bifogad korrespondens bevisar Motpartens 

syfte att sälja domänen. 

 

Motparten Integral Assets Ltd 

Motparten Integral Assets har inte ingivit något svaromål. 

 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt .SE:s Registreringsvillkor av den 

9 mars 2009, punkt 6.4.c-e, att det omstridda domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart 

med ett kännetecken som sökanden har rätt till. Vidare fordras att domännamnsinnehavaren 

inte själv har en sådan rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet samt, slutligen, 

att domännamnet registrerats eller använts i ond tro. För att ett domännamn skall överföras till 

sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda. 
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Sökandens rätt till åberopade kännetecken; Förväxlingsbarhet 

Sökanden är sedan 1965 innehavare av firman HÅVA-SKYLTAR AB. Enligt stadgad för-

växlings-praxis, är det omtvistade domännamnet <havaskyltar.se> uppenbart förväxlingsbart 

med denna firma. 

 

Motpartens rätt; Berättiga intresse; Ond tro 

Ingen omständighet har framkommit till stöd för förekomsten av någon immateriell eller 

annan relevant rätt för Motparten till det omtvistade domännamnet. Inte heller något berättigat 

intresse har gjorts sannolikt. 

 

Domännamnet <havaskyltar.se> innefattar förvisso det betydelsebärande ordet ”skyltar” men 

domännamnet får likväl, taget i sin helhet, anses originellt och utan frihållningsbehov. Det 

måste hållas för visst att Motparten vid registreringen haft kännedom om Sökandens firma 

och valt domännamn i syfte att skapa förväxlingsrisk. Registreringen har därmed skett i ond 

tro i ATF-reglernas betydelse. 

 

Under sådant förhållande saknas skäl att närmare utreda huruvida Motparten – på sätt 

Sökanden gör gällande – ursprungligen haft avsikten att sälja domännamnet eller inte. Den av 

Sökanden åberopade korrespondensen visar endast att Motparten, genom sin registrerade 

kontaktman Thomas A, besvarat en köpeförfrågan från Sökanden – vilket i sig inte strider mot 

ATF-reglerna. 

 

*** 

Sammanfattat finner jag att domännamnet <havaskyltar.se> är förväxlingsbart med 

Sökandens firma, att Motparten inte har någon egen rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet samt att registreringen av domännamnet har skett i ond tro. Sökandens yrkande 

om överföring av domännamnet skall därmed bifallas. 

 

 

 

På .SE vägnar 

 

 

Thomas Carlén-Wendels 

 


