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SÖKANDE 

Raketsport Gruppen i Stockholm AB (org nr 556548-7955) 

Götgatan 90 

11862 Stockholm 

INNEHAVARE 

Länna Sport AB (org nr 556287-8123) 

Gamla Nynäsvägen 604 

14251 Skogås  

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <johnpellesport.se>. 

 

 

 

BESLUT 

Domännamnet <johnpellesport.se> ska överföras till Sökanden. 

 

BAKGRUND 

 

Sökanden, ett svenskt aktiebolag, har en bifirma John Pelle Sport, registrerad hos 

Bolagsverket den 20 januari 1998 ”för den del av verksamheten som avser detaljhandel med 

sportartiklar”. 

 

Det omtvistade domännamnet registrerades i namnet av Innehavaren den 10 september 2007.  

 

Den 26 augusti 2013 ingav Sökanden en Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för 

domännamnet <johnpellesport.se> till .SE.  

 

Innehavaren inkom med Svaromål, daterat den 3 oktober 2013. 

 



.SE utsåg den 8 oktober 2013 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 7 

november 2013. 

 

Enär Ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvist-

lösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .SE (ATF), ska Tvistlösaren fatta beslut i 

tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Innehavarens svar och gällande ATF-regler. 

Förfarandespråket är svenska. 

 

 
YRKANDEN 
Sökanden har yrkat att domännamnet <johnpellesport.se> ska överföras till Sökanden. 

 

 
PARTERNA HAR ANFÖRT 
 

Sökanden 

 

Sökanden hänvisar till att ”John Pelle Sport” är Sökandens bifirma, samt anger att varumärket 

JOHN PELLE SPORT aktivt har använts sedan 1917. Butiksförsäljning av sportartiklar under 

nämnda varumärke har tidigare sålts från butik i Gamla Stan, Stockholm, och sedan 1932 från 

butik på Götgatan i Stockholm. 

 

Sökanden anser att JOHN PELLE SPORT är ett väletablerat varumärke inom detaljhandel 

med sportartiklar. 

 

I samband med att Sökanden planerade e-handelsplats uppdagades att Innehavaren, som är 

konkurrent till Sökanden, hade registrerat och parkerat det omtvistade domännamnet.  

 

Sökanden anför att Innehavaren registrerat <johnpellesport.se>  i syfte att hindra Sökanden att 

kunna använda det omtvistade domännamnet. 

 

Sökanden har kontaktat Innehavaren både via e-mail och telefon, för att få en överlåtelse av 

<johnpellesport.se>, men Innehavaren har inte svarat. 

 

 

Innehavaren 
 

Innehavaren bestrider Sökandens begäran om överföring av det omtvistade domännamnet. 

 

Innehavaren hänvisar till att Innehavaren haft <johnpellesport.se> i sex år, utan att ha haft en 

tanke på att det inte skulle kunna vara Innehavarens rättmätiga domännamn. 

 

Enligt Innehavaren är <johnpellesport.se> registrerat i syfte att sälja fiskeutrustning med två 

frontfigurer, John och Pelle, därav namnet. Då Innehavaren hittills använt sina resurser för att 

bygga sin ordinarie hemsida, har dock lanseringen av den specifika hemsidan under det 

omtvistade domännamnet fått vänta.  Som bevis för den planerade användningen av 

<johnpellesport.se>, bifogar Innehavaren en prototyp av hemsidan (”Skärmdump på prototyp 

för hemsida”). 

 



TVISTLÖSARENS SKÄL 
 

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni 2013” ska ett 

domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om  

 

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett kännetecken som har 

rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och 

 

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och 

 

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. 

 

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att en sökande ska kunna vinna framgång med sin 

talan.  

 

Identitet eller liknande rättighet 
 

Sökanden har åberopat utdrag ur Bolagsverkets register utvisandes att Sökanden innehar 

bifirman John Pelle Sport. 

 

Enligt firmalagen (1974:156) förvärvar näringsidkare ensamrätt till firma genom registrering 

eller inarbetning. Med firma avses endast det fullständiga namnet på rörelsen. Drives del av 

verksamheten under särskild benämning utgör denna bifirma, vilken likställes med 

firmarättighet (1 – 2 §§ FL). 

 

Sökanden åberopar även rätt till JOHN PELLE SPORT som ett inarbetat varumärke inom 

detaljhandel med sportartiklar. 

 

Tvistlösaren noterar att Sökanden inte anfört något annat stöd för påståendet om att JOHN 

PELLE SPORT skulle vara ett inarbetat varumärke, än hänvisning till ofullständig utskrift 

från sökresultat via Google, vilken dessutom i första hand innehåller sökresultat relaterade till 

Sökandens firmarättighet. Tvistlösaren finner därför att Sökanden inte kunnat visa någon rätt 

till JOHN PELLE SPORT i form av varumärke. 

 

Tvistlösaren finner att Sökanden har visat att Sökanden har rätt till kännetecken (i form av 

firmarättighet) med rättsgrund i Sverige. 

 

Vid likhetsbedömningen mellan Sökandens kännetecken och det omtvistade domännamnet 

ska bortses från toppdomänen .se.  Vad som således ska jämföras är Sökandens firma  John 

Pelle Sport  med <johnpellesport>.  Då kännetecken som innehåller två eller flera separata 

ord, vid registrering av domännamn av rent tekniska skäl måste skrivas med bindestreck eller 

som ett sammanslaget ord, är det omtvistade domännamnet i praktiken identiskt med 

Sökandens bifirma, eller i varje fall liknande. 

 

 

Registrering eller användning i ond tro 
 

<johnpellesport.se> registrerades i namnet av Innehavaren hösten 2007, närmare tio år efter 

att Sökandens bifirma registrerats. 

 



Det noteras vidare att Innehavaren och Sökanden dels synes vara i samma bransch, dels finns 

i samma geografiska område – Stockholms län. 

 

Det förefaller således högst osannolikt att Innehavaren inte hade kännedom om Sökandens 

äldre, och i princip identiska, namnrättighet vid tidpunkten för det omtvistade domännamnets 

registrering. 

 

Tvistlösaren finner att Innehavaren registrerat <johnpellesport.se>, i syfta att störa en 

konkurrents verksamhet, nämligen  Sökanden.  

 

 

Rätt eller berättigat intresse 
 

Innehavaren kan inte sägas ha någon ”rätt” till <johnpellesport.se> , om man med ”rätt” menar 

ett från känneteckensinnehavarens sida uttryckligen eller underförstått medgivande till 

registrering av ett med kännetecknet identiskt eller förväxlingsbart domännamn.  

 

Vidare föreligger inte heller något ”berättigat intresse” i så mening att Innehavaren förvärvat 

ensamrätt till ordet <johnpellesport> i domännamnet. Inte heller har det i ärendet påståtts att 

domännamnet är allmänt känt för Innehavaren. 

 

Återstår då frågan om Innehavaren kan anses ha ett berättigat intresse genom sina påstådda 

planer på att bygga en hemsida för fiskeutrustning med frontfigurer John och Pelle. 

 

Här noterar Tvistlösaren att Innehavaren uppenbarligen haft sex år på sig att påbörja denna 

användning. Det enda som Innehavaren visar till stöd för den planerade användningen, är en 

skärmdump uppvisande bild och text hänförda till viss fiskeutrustning, dock utan någon som 

helst koppling till några frontfigurer John och Pelle. 

 

Det är vidare Tvistlösarens uppfattning att även om Innehavaren faktiskt kunnat påvisa 

planering av användning av <johnpellesport.se> för försäljning av fiskesportrelaterade 

produkter, skulle sådan användning knappast ha kunnat särskiljas från Sökandens kännetecken 

John Pelle Sport. 

 

Tvistlösaren konstaterar att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

<johnpellesport.se>. 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………      

Petter Rindforth 

 

 

 

 


