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Sökande
Huddinge kommun, 212000-0068
Kultur- och fritidsförvaltningen
Patron Pehrs väg 6
141 35 Huddinge
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Malin P
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Patron Pehrs väg 10
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Innehavare
Name Navigation AB, 556678-3485
Box 55621
102 14 Stockholm

Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <huddingehallen.se>

Beslut

Huddinge kommuns ansökan om överföring av domännamnet <huddingehallen.se> avslås.

Stiftelsen för internetinfrastruktur. Box 7399, 103 91 Stockholm. Tel 08 452 35 00. Org.nr 802405-0190. iis.se

Bakgrund
Huddinge kommun (Sökanden) är en kommun i södra Storstockholm och har drygt 100 000
invånare. Name Navigation AB (Innehavaren) bedriver, enligt sin verksamhetsbeskrivning, näring
med bl a registrering och utveckling av webbplatser. Bolaget är innehavare av domännamnet
<huddingehallen.se>, som registrerades den 6 oktober 2005.
Yrkanden
Sökanden har yrkat att domännamnet <huddingehallen.se> skall överföras till kommunen.
Innehavaren har bestritt yrkandet.
Parterna har anfört
Grunder
Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren
registrerade domännamnet <huddingehallen.se> är identiskt med Huddingehallen och att detta
namn är inarbetat som varumärke för tjänster som tillhandahålls en sim- och idrottshall i
kommunen samt att Innehavaren har låtit registrera och har använt namnet i ond tro och att
bolaget inte har vare sig någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.
Innehavaren har bestritt grunderna för Sökandens yrkande om överföring.

Utveckling
Sökanden
Huddinge kommun präglas av en stark utveckling och är den största kommunen i Södermanlands
län efter Stockholms stad. Som kommun måste Sökanden vara tydlig med vad den erbjuder
invånare, besökare näringsidkare. Som ”varumärke och kommun” har Sökanden ”rättighet med
rättsgrund till domäner med ’huddinge’ i url’en”.
Huddingehallen är kommunens mest välbesökta sim- och idrottshall. Tusentals invånare besöker
idrottshallen varje månad och många använder dess webbplats för information om öppettider och
för bokning av träningstider.
Webbplatsen kan nås via webbadresserna http://kulturfritid.huddinge.se/huddingehallen och
http://huddingehallen.com. Med drygt 10 000 unika besökare i månaden är Huddingehallens
webbplats kommunens mest välbesökta webbplats, efter www.huddinge.se.
Sökanden har ett berättigat intresse av domännamnet <huddingehallen.se> för att stärka
kommunens webbnärvaro och ”skapa en logik i externa domäner”, då huddingehallen.com är den
enda domänen med ett -.com-avslut.
För kommunen är det mycket viktigt att inte bli förknippad med oseriös verksamhet. Det kan
rubba allmänhetens förtroende för kommunen och också skada invånare som i god tro hamnar
på webbplatser med tvivelaktigt innehåll. Vad gäller huddingehallen.se är skadan stor eftersom
många invånare hamnar på en sida med innehåll som kommunen inte vill bli förknippad med.
Sökanden gör gällande att Innehvaren köpt domänen för användning i ond tro, då bolaget idag
använder www.huddingehallen.se som reklamplats för kasinon.
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Innehavaren
Innehavarens verksamhet består i att registrera, köpa, sälja samt utveckla domäner. Bolaget
innehar och förvaltar en av Sveriges största portföljer av .se domäner. Detta gör Innehavaren till
en av .SE:s största kunder. Dessutom är Innehavaren en strategisk partner till Google, då Google
visar sina sponsrade länkar på merparten av bolagets domäner.
Sökanden har ingen påvisad rätt till begreppet ”Huddingehallen”. Sökanden har inte heller
inkommit med något som styrker kommunens rätt till begreppet. Redan här borde Sökandens
begäran avslås.
Innehavaren anser sig ha ett berättigat intresse till det aktuella domännamnet. Innehavaren
registrerade domännamnet för att använda det i sin verksamhet. Innehavaren vill här påpeka att
Sökanden inte nämner något om Innehavarens berättigade intresse, utan påstår endast att
kommunen har ett sådant intresse.
Innehavaren bestrider Sökandens påstående att bolaget skulle ha handlat i ond tro. Ingenting i
Innehavarens agerande tyder på detta.
Tvistlösarens skäl
Ett domännamn skall enligt 7.2 i registreringsvillkoren, gällande för toppdomänen .se från och
med den 27 maj 2015, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om
1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl a ett varumärke eller ett näringskännetecken med
rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,
2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

Huddinge måste anses vara notoriskt som geografiskt namn på Sökanden, Huddinge kommun.
Detta förhållande ger dock inte kommunen en ensamrätt till varu- eller näringskännetecken som
innehåller kommunnamnet. Den av kommunen åberopade utredningen angående kännedomen
om Huddigehallen är mycket knapphändig och består endast av vad som som betecknas som
”Statistik från Google Analytics”. Mot Innehavarens bestridande har Sökanden inte visat att den i
sammanhanget beskrivande beteckningen Huddigehallen, ens lokalt, kommit att uppfattas som
ett kännetecken för tjänster som tillhandahålls i en sim- och idrottshall. (Angående inarbetning av
varukännetecken, se bl a Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, tionde uppl 2011 s 406 f.)
På grund av det anförda skall Sökandens yrkande om överföring av domännamnet avslås.

På IIS vägnar

Per Carlson
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