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BAKGRUND 

 
Sedan sökanden gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet 
<krog.se> delgavs denna ansökan med motparten som förelades att komma in med yttrande. 
Något sådant yttrande kom emellertid inte in inom förelagd tid. Sedan föreskrivet åtagande getts 
in, utsåg Stiftelsen Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 7 januari 2011. 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnet <krog.se> ska överföras till sökanden. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
1. Sökanden 
 
Sökanden anför att motparten, Håkan H, registrerade det omtvistade domännamnet ”för flera år 
sedan” och att domänen fortfarande är ”tom”. Vidare anger sökanden att han kontaktade 
motparten ”för ett par år sedan” och då frågade vad domänen skulle användas till. Motparten 
uppgav då enligt sökanden att han eventuellt skulle starta en krogguide  eller liknande och även 
att han tidigare registrerat domänen <tvshop.se> vilken sedan sålts till ett TV-bolag samt att 
motparten också kunde tänka sig att sälja den omtvistade domänen ”till rätt pris”. 
 
Motparten driver enligt sökanden ett dataföretag och har tidigt registrerat flera domäner; 
sökanden anför att eftersom motparten sålt andra domäner finns det anledning att anta att 
motparten handlar i ond tro. Eftersom motparten fortfarande inte använt domänen kan det enligt 
sökanden anledning att ifrågasätta motpartens intresse i domännamnet. 
 
Därutöver har sökanden anfört att han producerar en tidskrift som heter ”KROG” för vilken han 
erhållit ett utgivningsbevis år 2004. Sökanden har också angett att han äger varumärket ”KROG” 
vilket enligt ingivet bevis från Patent- och registreringsverket registrerades den 12 mars 2010. 
 
2. Motparten 
 
Som tidigare har nämnts har motparten inte kommit in med något yttrande i ärendet. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Punkten 6.4 c) i nu gällande Registreringsvillkor för Toppdomänen .SE förskriver att ett 
domännamn får avregistreras eller överföras till den som har begärt ett tvistlösningsförfarande om  
a) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, ett 
näringskännetecken, ett släktnamn, ett konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan 
länge avliden), en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas 
genom förordningen om vissa officiella beteckningar eller en geografisk beteckning som skyddas 
genom en EU-förordning i ämnet, vilka har rättsgrund i Sverige och som den som har begärt 
tvistlösningen kan visa rätt till, 
b) innehavaren inte har någon rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet, och 
c) domännamnet har registrerats eller använts in ond tro. 
 
I punkterna 6.4 d) och e) finns angivna vissa omständigheter som särskilt kan anses visa när rätt 
eller berättigat intresse resp. när ond tro kan anses föreligga. 
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Tvistlösaren har i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för 
beslutet. 
 
Motparten har som tidigare har nämnts inte kommit in med något yttrande över sökandens 
yrkanden. Tvistlösaren har därför att grunda sina bedömningar främst på sökandens påståenden 
och de handlingar som har åberopats till stöd för dessa. 
 
Identitet eller förväxlingsbarhet 
 

Enligt ingivet utgivningsbevis daterat den 29 mars 2004 är sökanden utgivare och ägare av en 
periodisk skrift med titeln <Krog>. Vidare framgår av ett ingivet registreringsbevis att 
varumärket <Krog> har registrerats den 12 mars 2010. Sökanden har angett att han är innehavare 
av denna registrering och tvistlösaren saknar anledning att betvivla denna uppgift. 
 
Titeln på den periodiska skriften är inte sådan att den skulle ha skydd enligt upphovsrättslagen, 
dvs. den utgör inte en sådan titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk som avses i 
punkt 6.4 c) i Registreringsvillkoren. Frågan om titlar på periodiska skrifter också i annat fall 
skulle kunna läggas till grund för en tvistlösning diskuterades vid regelverkets tillkomst. Enligt 
PM om tankarna bakom ATF hade Advokatsamfundet i remissomgången föreslagit att sådana 
titlar skulle kunna användas i ett tvistlösningsförfarande. Arbetsgruppen var emellertid inte 
beredd att lägga fram något förslag i denna riktning utan hänvisade till att den framtida 
utvecklingen fick visa om det fanns ett sådant behov, vilket i så fall fick bedömas inom ramen för 
en utvärdering av förfarandet. 
 
Det omtvistade domännamnet innehåller sökandens skyddade varumärke med tillägg av 
toppdomänen .se. I enlighet med allmänt accepterad domännamnspraxis skall vid 
likhetsbedömningen bortses från denna toppdomän. 
 
Tvistlösaren finner det föreligger en uppenbar förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och 
sökandens varumärke till vilket denne har rätt i Sverige. 
 
Rätt eller berättigat intresse  
 
Som grund för att bedöma denna fråga föreligger endast sökandens uppgift att motparten har ägt 
domännamnet i ”flera år” utan att utveckla den, att motparten har registrerat flera domännamn 
som han senare sålt och att motparten inte har någon anknytning till restaurangbranschen. 
Motparten har inte gett in något yttrande och alltså inte heller bemött sökandens påståenden. 
Tvistlösaren anser sig därför böra bygga sina slutsatser på vad sökanden har påstått. 
 
Enligt uppgifter på www.iis.se skapades registreringen av det omtvistade domännamnet den 26 
april 2003. De påståenden som gjorts om motpartens verksamhet ger intrycket att denne 
registrerat olika domännamn, bland annat det som tvisten gäller, inte i avsikt att utveckla dem 
utan snarare i avsikt att senare sälja dem. Enligt sökanden har motparten registrerat 
domännamnet ”för många år sedan”, dvs. i april 2003. Vid denna tid var sökandens varumärke 
ännu inte registrerat. Utgivningsbeviset för den periodiska skriften <Krog> tillkom emellertid 
något före registreringen av domännamnet. 
 
Frågan är om motpartens underlåtenhet att på något sätt utnyttja domännamnet kan anses grunda 
något rätt till eller berättigat intresse i domännamnet. De enda uppgifter som föreligger i detta 
hänseende är som nyss har nämnts sökandens påstående att han ”för ett par år sedan” kontaktade 
sökanden och då fick veta att motparten eventuellt tänkte starta en krogguide eller liknande och 
att han för ett ”rätt pris” skulle kunna tänka sig att sälja den omtvistade domänen. Det föreligger 
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inte några uppgifter om några ytterligare kontakter mellan sökanden och motparten rörande 
domännamnet i fråga. 
 
I punkten 6.4 d) finns angivna vissa omständigheter som, om de visas, kan konstituera en rätt till 
eller berättigat intresse i domännamnet. Först och främst kan då konstateras att ingenting tyder 
på att domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om denne inte förvärvat någon 
ensamrätt till den benämning som utgör namnet. Såvitt känt har domännamnet inte använts i 
kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en 
rättighets anseende. 
 
När det gäller frågan om användning eller förberedandet av användning skett i samband med 
marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes föreligger inte någon annan 
utredning än vad sökanden påstått om innehållet i hans kontakter med motparten ”för ett par år 
sedan”, nämligen att denne eventuellt tänkte starta en krogguide eller kunde tänka sig att sälja 
domänen. Inga uppgifter föreligger om huruvida dessa uppgifter eller denna kontakt ledde till 
något resultat. Tvistlösaren anser att dessa uppgifter om eventuell användning av domännamnet är 
alltför vaga för att kunna tas i beaktande. 
 
Den utredning som föreligger tyder närmast på att motparten helt enkelt behållit domännamnet 
utan att använda det, möjligen i väntan på att någon skulle erbjuda sig att köpa det. Sökanden har 
inte gjort gällande att han - efter kontakten med motparten - haft några diskussioner med 
motparten om övertagande av domännamnet. Någon utredning om eventuella andra kontakter 
mellan sökanden och motparten föreligger som förut har nämnts inte. 
 
I ett alternativt tvistlösningsförfarande är det sökanden som har att visa avsaknaden av rätt resp. 
berättigat intresse. I sammanhanget skall också noteras att det vid tillkomsten av det alternativa 
tvistlösningsförfarandet uttalades att förfarandet bara ska omfatta klara fall av missbruk.  
 
Mot denna bakgrund finner tvistlösaren att den utredning som har förekommit i målet inte är 
tillräcklig för att visa att motparten saknar berättigat intresse i domännamnet i fråga. 
 
Registrering eller användning i ond tro 
 
I detta hänseende har sökanden i huvudsak anfört samma omständigheter som dem som har 
refererats under den föregående rubriken. 
 
Av de uppgifter som kommit fram i ärendet drar tvistlösaren den slutsatsen det vid tiden för 
registreringen av domännamnet inte förelåg någon sådan rättighet som avses i punkt 6.4 c) i 
Registreringsvillkoren  vilken skulle kunna läggas till grund för ett tvistlösningsförfarande. 
Registreringen av domännamnet kan alltså uppenbarligen inte ha skett i ond tro i 
Registreringsvillkorens mening. 
 
När det sedan gäller eventuell användning av domännamnet i ond tro anmärker tvistlösaren först 
att motparten inte tycks ha utnyttjat domännamnet på något annat sätt än att han som innehavare 
av registreringen har väntat på ett lämpligt tillfälle att sälja det. Enligt sökandens egna uppgifter 
tycks motparten ha nämnt möjligheten till försäljning av det aktuella domännamnet vilket 
emellertid inte lett till något resultat. Vad som i övrigt skett med domännamnet är inte klart. 
Mot bakgrund av vad som sålunda har kommit fram och också till vad som tidigare har nämnts 
om bevisbördan och om tvistlösningsförfarandets tillämpning endast i uppenbara fall av missbruk, 
kan  inte anses visat att motpartens användning av domännamnet har ägt rum i ond tro.  
 
Tvistlösaren finner det följaktligen inte visat att det omtvistade domännamnet har registrerats 
eller använts i ond tro i Registreringsvillkorens mening. 



5 

 

 
Sammanfattning 
 
Mot bakgrund av vad som nu har anförts finner tvistlösaren att 

• det föreligger sådan förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens skyddade 
varumärke som avses i punkten 6.4 c) i Registeringsvillkoren, 

• det inte visats att motparten saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet på det 
sätt som avses i punkterna 6.4 c) och d) i Registreringsvillkoren,  

• det inte visats att motparten har registrerat eller använt domännamnet i ond tro på det 
sätt som avses i punkterna 6.4 c) och e) i Registeringsvillkoren. 

 
Vid denna bedömning av de olika frågorna ska sökandens begäran om överföring av domännamnet 
<krog.se> lämnas utan bifall 
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Henry Olsson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


