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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <jonkopingcity.se>. 

BESLUT 

Domännamnet <jonkopingcity.se> skall överföras till Sökanden 

 

 



BAKGRUND 

I skrift daterad 2013-02-28 ansökte Sökanden om tvistlösning för domännamnet 

<jonkopingcity.se> och begärde att ärendet skulle prövas av en tvistlösare. 

 

Innehavaren bestred Sökandens yrkande i skrift daterad 2013-04-01. 

 

Sökanden inkom till .SE med ett yttrande över Innehavarens bestridande, daterat 2013-04-18. 

 

Innehavaren inkom till .SE med ett skriftligt bemötande av Sökandens yttrande, daterat 2013-

04-25. 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <jonkoping.se> skall överföras till sökanden. 

 

Domännamnsinnehavaren har motsatt sig att det omtvistade domännamnet överförs till 

Sökanden. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 

Jönköping City AB är ett centrumutvecklingsbolag med uppgift att tillsammans med handeln, 

fastighetsägare och Jönköpings kommun utveckla, stärka och marknadsföra stadkärnan i 

Jönköping som besöksdestination. Bolaget ägs till 45 procent av köpmannaorganisationen 

Jönköping Handel, till 45 procent av Fastighetsägare i City AB, vilket bolag organiserar de 

större fastighetsägarna i Jönköping city, och till 10 procent av Jönköpings kommun. 

 

Verksamheten har drivits i nuvarande form sedan mitten av 1990-talet. Näringskännetecknet 

och firman var inledningsvis På Stan i Jönköping AB, men bolaget ändrade firma till den 

nuvarande år 2007. Bolagets nuvarande firma registrerades den 7 december 2007. Firman är 

numera ett väl inarbetat kännetecken för sökandens verksamhet 

 



Sökandens bolag investerar årligen 2 – 3 miljoner kronor i marknadsföring av Jönköping City 

som destination och kännetecken. Sökanden innehar sedan år 2007 domännamnet 

<jonkopingcity.com>, en webbplats som är ett viktigt nav i verksamheten och som har 20 000 

– 30 000 besökare per månad. 

Det omtvistade domännamnet <jonkopingcity.se> registrerades av Fredrik S den 13 januari 

2007. Under detta domännamn finns en webbsida med viss rudimentär text. Webbadressen 

www.jonkopingcity.se/html är bara en tom rubrikstruktur som inte innehåller någon verklig 

information över huvud taget. ”Eventkalendern” är helt tom, sökfunktionen ”Företagssök” 

innehåller inga företag och ”Kategoriflikarna” är helt innehållslösa. Denna rubrikstruktur 

finns dessutom på en webbplats som inte är kommunicerad publikt och som inte identifieras 

av en vanlig sökmotor. Hemsidan har haft samma utseende sedan i vart fall 2008. Någon som 

helst aktivitet har således inte förekommit på webbsidan.  

 

Fredrik S är en privatperson som inte bedriver någon verksamhet under ifrågavarande 

domännamn. Han innehar också domännamnet orebrocity.se, således med bäring på Örebro 

City, under vilket finns en webbsida med i stort sett identiskt innehåll som webbsidan under 

jonkopingcity.se, alltså i stort sett helt innehållslöst. 

 

Sökanden får många samtal från personer som besökt <jonkopingcity.se> i tron att det är 

Sökandens webbplats, men som inte funnit någon information som de eftersökt; de möts 

endast av informationen att sidan sägs vara ”under konstruktion.” Hur många personer som 

varje månad av misstag hamnar på jonkopingcity.se i stället för på Sökandens webbplats finns 

det ingen säker information om, men Sökanden uppskattar att det rör sig om åtskilliga hundra 

personer i månaden. 

Sökanden har under de senaste fem åren haft kontakt med Innehavaren angående det 

förhållande att Innehavarens domännamn är identiskt med Sökandens firma. I oktober 2010 

kontaktade Fredrik S själv Sökanden och erbjöd Sökanden att köpa domännamnet. Sedermera 

erbjöd Sökanden Fredrik S 10 000 kr för domännamnet, men denne uppgav att han beräknade 

dess värde till 360 000 kr. 

 

Fredrik S bedriver ingen som helst verksamhet under domännamnet jonkopingcity.se och har 

aldrig gjort det under de sex år som domännamnet existerat. Fastmera innehar han 

http://www.jonkopingcity.se/html


domännamnet uteslutande för spekulation om en framtida försäljning till Sökanden, i hopp om 

ett med tiden högt uppdrivet pris. Innehavarens disposition över domännamnet hindrar 

Sökandens verksamhet, något som Fredrik S är väl medveten om. Registreringen skedde 

något före Sökandens firmaändring, men samma år. Han är därför i ond tro i vart fall vid 

användningen av domännamnet.  

 

Innehavaren har inte heller något eget berättigat intresse av domännamnet; han har inget varu- 

eller näringskännetecken med anknytning till domännamnet jonkopingcity.se och 

domännamnet används inte heller vare sig i något kommersiellt eller privat sammanhang. 

Fredrik S har uppgivit att han avser att ”förbättra” webbplatsen och att ”lansera” den för 

”satsningar i regionen”. I själva verket finns ingenting att lansera. Innehavaren saknar därför 

berättigat intresse av domännamnet. 

 

Innehavaren 

Webbplatsen under det ifrågavarande domännamnet är till för en utvärdering inför lansering 

av en mer publik version med åtkomst på www.jonkopingcity.se. Webbplatsen är en modulär 

webbsida med flertalet komponenter, varav två är en grafisk komponent och en annan en 

databas med stöd för lagring, sökning och uppdatering. Beroende på vad som utvärderas och 

hur webbsidan använts har olika moduler varit aktiva och tillgängliga. För närvarande testas 

en separation av material relaterat till specifika städer då flera webbplatser använder sig av 

samma databas. Avsikten är att kunna tillhandahålla och samköra information mellan olika 

städer. Domännamnet används för att ”bygga upp det nätverk som Fredrik S önskar för att 

kunna bedriva webbplatsen.” Innehavaren fokuserar på att vara obunden till Jönköpings 

kommun samt närliggande företag med kommersiella syften. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Ett domännamn får enligt de villkor som gäller för toppdomänen .SE - inom ramen för 

ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande – föras över till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet. Förutsättningen för detta är att domännamnet är identiskt med 

eller liknar bl.a. ett näringskännetecken (en firma) till vilken sökanden kan visa rätt, att 

domännamnet registrerats eller använts i ond tro och att innehavaren av domännamnet 

http://www.jonkopingcity.se/


inte har någon rätt eller något berättigat intresse till namnet (p. 7.2 i villkoren). 

Samtliga tre förutsättningar måste föreligga för att ansökan ska kunna bifallas. Till de 

tre rekvisiten finns i registreringsvillkoren anvisningar som ska tillämpas vid den 

helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet som ska göras. 

 

Enligt tvistlösarens bedömning är domännamnet <jonkopingcity.se> så gott som 

identiskt med Sökandens registrerade firma.  

Det s.k. ondtrosrekvisitet gäller om domännamnet har registrerats eller eljest använts i 

ond tro. Innehavaren registrerade domännamnet samma år som Sökanden firmaändrade 

till sin alltjämt gällande firma, men registreringen av domännamnet skedde i tiden 

innan Sökandens registrering av firman stadfästes. Med beaktande av vad som är utrett 

i ärendet ter det sig sannolikt att Innehavaren kände till Sökandens firmaändring även i 

tiden innan registreringsdatumet. I vart fall måste det över tid ha tett sig helt klart för 

Innehavaren att en användning av domännamnet måste åsamka Sökanden olägenhet. 

Av vad parterna uppgett får anses framgå att i vart fall Innehavarens användning av 

domännamnet som adress till en webbsida har skett i ond tro. 

 

Inget har framkommit som ger anledning till antagande att Innehavaren kan anses ha 

något berättigat intresse av domännamnet. Innehavaren har inte visat på någon 

ensamrätt som kan sägas likna domännamnet eller framfört något skäl till stöd för rätt 

eller berättigat intresse till namnet trots att sex år förflutit sedan domännamnet 

registrerades. 

 

På grundval av det som framgått ovan finner tvistlösaren att det föreligger sådan likhet mellan 

domännamnet och sökandens skyddade kännetecken som anges i .SE:s registreringsvillkor, 

att registreringen eller användningen av domännamnet skett i ond tro och att Innehavaren inte 

har någon rätt eller berättigat intresse av domännamnet.  

 

Domännamnet <jonkopingcity.se> ska därför överföras till Sökanden. 

På .SE:s vägnar 

 

………………………………      

Jan Rosén     


