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2009-09-22    328 
 
 

SÖKANDE 

AB Svenska Spel 

172 31 Sundbyberg 

 

Ombud: 

Melbourne IT Digital Brand Services 

103 68 Stockholm 

MOTPART 

Björn G 

426 76 Västra Frölunda 

 

Ombud: 

Advokatfirman Glimstedt, Advokaten Claes S 

403 14 Göteborg 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet lotto.se 
 
 
 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet lotto.se avslås. 
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BAKGRUND 

 
Björn G (”motparten”) registrerade det omtvistade domännamnet den 23 juni 2008 enligt 

tillgängliga uppgifter hos .SE. 

 

Svenska Spel (”sökanden”) gav in ansökan om tvistlösning den 12 juni 2009 och har betalat 

erforderlig avgift, samt begärt att ärendet skall avgöras av tre tvistlösare. 

Sökanden utsåg Petter Rindforth till tvistlösare för sin del. 

 

Motparten besvarade ansökan den 1 juli 2009 och utsåg Henry Olsson till tvistlösare. 

 

.SE förordnade Peter Hedberg att vara ordförande för tvistlösarna. Den 29 juli 2009 

lämnades ärendet över till tvistlösarna för avgörande. 

 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att lotto.se skall överföras till bolaget. 
 
Motparten har bestritt yrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 

 

Sökanden är innehavare av svenska varumärkesregistreringar för LOTTO, den tidigaste är daterad 

1981. Det omtvistade domännamnet registrerades efter denna tidpunkt. Sökanden har skickat 

varningsbrev till motparten i mars 2009 och därefter har motparten inaktiverat hemsidan, men 

nekat till att föra över domännamnet till Sökanden. 

 

Varumärket LOTTO är en mycket värdefull tillgång för sökanden. LOTTO lanserades 1980 och 

var det första nummerspelet i Sverige. Omfattande användning av märket har skett och avsevärda 

kostnader har lagts ned på marknadsföring av det spel som LOTTO är ett varumärke för. 

Härigenom har LOTTO uppnått status som ett inarbetat och väl känt kännetecken. Extensiva 

marknadsundersökningar, som bifogats ansökan om tvistlösning, stöder dessa påståenden. Även 
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bifogade uppgifter om alla LOTTO-kampanjer från år 2002 till början på 2009 styrker 

inarbetning och märkets status. I och med att LOTTO är så välkänt finns det en överhängande 

risk att målgruppen för varumärket kommer att uppfatta att motpartens domännamn tillhör 

sökanden, eller att det finns ett kommersiellt samband mellan parterna. 

 

Innehavaren av det omtvistade domännamnet äger ett flertal domännamn som alla länkas till 

fotboll.se, vilket även lotto.se gjorde innan hemsidan inaktiverades. 

 

Sökanden anser att den åberopade rättigheten LOTTO och domännamnet lotto.se är identiska och 

därför förväxlingsbara. 

 

Motparten skall inte anses ha ett berättigat intresse till domännamnet då några förberedande 

åtgärder för användning av domännamnet inte skett, endast den nämnda länkningen till 

fotboll.se. De påståenden om att namnet registrerades i syfte inleda förhandlingar med det svenska 

ombudet för det italienska företaget Lotto Sport Italia har motparten inte styrkt. Detta framstår 

närmast som en efterkonstruktion. Sökanden erkänner Lotto Sport Italias registrerade  

varumärke LOTTO, men bestrider att motparten skulle ha ett berättigat intresse mot bakgrund 

av vad som anförts. Det är tydligt att attraktionskraften hos varumärket LOTTO har gjort att 

motparten registrerat lotto.se för att snylta på sökandens goodwill. Den som söker sig aktivt till 

adressen lotto.se gör det med största sannolikhet på grund av att lydelsen LOTTO förknippas med 

sökanden.  

 

Lotto Sport Italias huvudsida är lottosport.com och skulle företaget vilja marknadsföra sig i 

Sverige torde lottosport.se vara det lämpligaste domännamnet. 

 

Sammanfattningsvis har varken pekningen till fotboll.se eller någon annan åtgärd gjort att 

motparten blivit känd under namnet LOTTO. Således saknar motparten ett berättigat intresse till 

domännamnet. 

Motparten registrerade det omtvistade domännamnet ca 26 år efter att sökanden 

varumärkesskyddat LOTTO. Eftersom varumärket är så väl känt, vilket visats i ärendet,  

måste motparten ha känt till varumärket då han registrerade lotto.se och därmed varit i ond tro. 

Under de dryga två år som motparten varit innehavare av domännamnet har någon verksamhet 

som kan förknippas med Lotto Sport Italia inte pågått. Enda anledningen till registreringen var 

att driva internetrelaterad trafik till den egna kommersiella hemsidan. 
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Motparten 

 

Motparten är innehavare av en enskild firma (E-speak) genom vilken han bedriver 

näringsverksamhet sedan år 2000. 

 

Motparten vitsordar att domänadressen är identisk med sökandens varumärke LOTTO.  

 

Domännamnet lotto.se har endast registrerats i syfte att inleda ett samarbete med det italienska 

sportföretaget Lotto Sport Italia. Ett bolag som är innehavare av en giltig svensk 

varumärkesregistrering för LOTTO, precis som sökanden. Alltsedan registreringen av 

domännamnet i juni 2008 har motparten strävat efter att etablera det nämnda samarbetet, vilket 

också bekräftas av den svenska generalagenten för Lotto Sport Italia, Gustafssons Sport & Leisure 

AB. En bekräftelse som är daterad den 30 mars 2009 och vilken givits in i ärendet. Utöver 

försäljning och marknadsföring av Lotto Sport Italias fotbollsprodukter är det tänkt att 

domännamnet även skall främja verksamheten på den befintliga webbplatsen fotboll.se.  

 

Genom det anförda är det därför inte korrekt att motparten saknar en rätt eller ett berättigat 

intresse till domännamnet. Det föreligger ingen konkurrenssituation mellan parternas 

verksamheter och någon önskan att snylta på sökandens renommé finns inte.  

  

Den ingivna bekräftelsen om samarbete med Lotto Sport Italia styrker att domänadressen inte 

registrerats i ond tro. 

 

 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

 
Ett domännamn får enligt de allmänna villkoren för registrering av domännamn avregistreras eller 

överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om: domännamnet är identiskt eller 

förväxlingsbart med ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som 

begärt tvistlösning kan visa rätt, och innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet, och domännamnet registrerats eller används i ond tro. För att den som ansökt om 

tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste alla tre villkoren vara 

uppfyllda. 
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Sökanden innehar ett svenskt varumärke med lydelsen LOTTO. Detta kännetecken är identiskt 

med det omtvistade domännamnet lotto.se, vilket inte synes vara tvistigt i ärendet. Tvistlösarna 

finner att sökanden har ett kännetecken med rättskraft i Sverige som är förväxlingsbart med det 

omtvistade domännamnet. Tvistlösarna finner ingen anledning att pröva frågan om LOTTO är väl 

känt eller inarbetat, men ifrågasätter inte påståendena. 

 
Av registreringsvillkoren för toppdomänen .se (gällande från den 9 mars 2009, men i princip 

oförändrade sedan 2003 avseende det alternativa tvistlösningsförfarandet) framgår att en 

innehavare av ett domännamn får anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till ett domännamn 

särskilt om det visas att innehavaren använt, eller förberett användning, av domännamnet i 

samband med marknadsföring av varor och tjänster innan tvistlösningen inleddes. 

 

Motparten har givit in en handling undertecknad av både den svenska generalagenten för Lotto 

Sport Italia, Gustafssons Sport & Leisure AB, och motparten för att visa att ett samarbete inletts. 

Handlingen är daterad den 30 mars 2009. Av denna framgår bland annat 

Att ”Gustafssons Sport & Leisure AB, org.nr 556548-0331, och E-speak, org.nr., har ingått 

samarbete beträffande försäljning av Lotto Sports fotbollsprodukter. Utgångspunkten för 

samarbetet är att E-speak via bl.a. domänadressen lotto.se skall marknadsföra och sälja dessa 

produkter”. Tvistlösarna noterar att ”E-speak” är motpartens enskilda firma. 

 

Uppenbarligen har den svenske generalagenten för Lotto Sport Italia inget att invända mot att 

lotto.se registreras och används av annan än huvudmannen, i detta fall av motparten. Tvistlösarna 

utgår från att detta även speglar Lotto Sport Italias inställning.  

 

Motparten registrerade det omtvistade domännamnet den 23 juni 2008 och har ett dokumenterat 

samarbete med generalagenten för Lotto Sport Italia från den 30 mars 2009, genom vilket 

motparten tillåts använda domännamnet lotto.se. Tvistlösningen inleddes den  

12 juni i år. Tvistlösarna finner mot bakgrund av att utredningen i ärendet att innehavaren  

av det omtvistade domännamnet förberett användning av domännamnet i samband med 

marknadsföring av varor och tjänster innan tvistlösningen inleddes och har således ett berättigat 

intresse till domännamnet. Inget annat i ärendet talar mot detta. Det är värt att notera att det har 

slagits fast i praxis, och i promemoria som föregick tvistlösningsförfarandets införande, att det 

alternativa tvistlösningsförfarandet endast skall avse klara fall av missbruk. 
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Eftersom alla tre kriterier för överföring av ett domännamn skall vara uppfyllda för överförande, 

och tvistlösarna har funnit att motparten har ett berättigat intresse till innehavet av lotto.se, finns 

det ingen anledning av pröva frågan om ond tro. På grund av det anförda skall ansökan avslås. 

 
 
 
På .SE:s och tvistlösarnas vägnar 
 
 
 
Peter Hedberg (ordf.)  Henry Olsson  Petter Rindforth 
   
 

 


