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Sökande
Kullabygdens Bil AB, 556499-4118
Brännerigatan 4
263 39 Höganäs
Innehavare
Ayman H.

Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <kullabygdensbil.se>

Beslut
Kullabygdens Bil AB:s yrkande om överföring av domännamnet avslås.

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

Bakgrund

Kullabygdens Bil AB (Sökanden) bedriver enligt sin verksamhetsbeskrivning handel med
personbilar och lätta motorfordon. Sökandens firma Kullabygdens Bil AB registrerades
den 2 juni 2015, efter en ansökan ingiven den 11 maj 2015.

Ayman H. (Innehavaren) är innehavare av domännamnet <kullabygdensbil.se>, sökt och
registrerat den 28 maj 2015.

Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <kullabygdensbil.se> skall överföras till bolaget.

Innehavaren har bestritt yrkandet.
Parterna har anfört
Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren
registrerade domännamnet <kullabygdensbil.se> är identiskt med eller liknar bolagets firma
Kullabygdens Bil AB samt att Innehavaren har låtit registrera namnet i ond tro och att denne inte
har vare sig någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.

Innehavaren har bestritt grunderna för Sökandens yrkande om överföring.

Utveckling

Sökanden

Sökanden, som är dotterbolag till S. Jönsson Bil AB, har tänkt att öppna en bilfirma i Höganäs.
Sökanden ansökte därför om firmaändring från Ronnie Åkessons Åkeri AB till Kullabygdens Bil
AB, och ansökan godkändes den 2 juni 2015. Den 28 maj 2015 ansökte Innehavaren om
registrering av domännamnet <kullabygdensbil.se> i avsikt att hindra eller försvåra för
S. Jönsson Bil AB och Kullabygdens Bil AB.

Innehavaren

Jag, som är innehavare av domännamnet bedriver idag verksamhet med bilförsäljning i
Hälsingborg. Men jag bor i Höganäs och har tänkt att i höst öppna en verksamhet med
bilförsäljning där. Jag har för avsikt att bedriva verksamheten via internet och efter mitt ordinarie
arbete. Jag köpte domännamnet när det var ledigt och eftersom det passar för den typ av
verksamhet jag tänker bedriva i Kullabygden.
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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.

Sökanden har här i landet ett skydd genom registrering för sin firma Kullabygdens Bil AB efter en
ansökan ingiven den 11 maj 2015, och har tidigare rättsgrund till sin firma än vad Innehavaren
har till domännamnet <kullabygdensbil.se>, sökt och registrerat den 28 maj 2015.
I den mening som avses i registreringsvillkoren råder identitet mellan Innehavarens domännamn
<kullabygdensbil.se> och Sökandens firma Kullabygdens Bil AB.
Domännamnet <kullabygdensbil.se> är bildat ett sätt som är mycket vanligt förekommande, i
det att namnet består av en sammansättning av ett geografiskt namn och en beteckning som är
artangivande för ett varuslag. Domännamnet kan därför mycket väl ha kommit till utan att
Sökandens firma tjänat som förebild för namnet. Och Sökanden har inte ens anfört någon
omständighet som som talar för att Innehavaren låtit registrera domännamnet i ond tro. Vid
denna bedömning saknas anledning att pröva om Innehavaren har någon rätt till eller berättigat
intresse av domännamnet.

På grund av det anförda skall Sökandens yrkande om överföring av domännamnet avslås.

På IIS:s vägnar

Per Carlson
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