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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <lyckseledjurpark.se>. 

BESLUT 

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <lyckseledjurpark.se> ska överföras till Sökanden, 

Lycksele Djurpark AB. 

 

 

 

 



BAKGRUND 

Sedan Sökanden gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende 

domännamnet < lyckseledjurpark.se > delgavs denna med Innehavaren som förelades att 

komma in med yttrande över ansökan. Något sådant yttrande kom inte in. 

 

Sökanden har inte begärt att ansökan ska prövas enligt reglerna om Påskyndat Förfarande.  

 

Sedan .SE genom e-post frågat Sökanden om ansökan enligt dennes uppfattning var 

fullständig och fått svaret att Sökanden ansåg ansökan vara komplett, utsåg SE Henry Olsson 

att vara tvistlösare att avgöra ärendet senast den 19 april 2013. 

YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden. 

 

Innehavaren har som nyss har nämnts inte kommit in med något yttrande.  

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 

Sökanden har anfört att Lycksele Djurpark AB är ett kommunalt aktiebolag. Lycksele 

kommun har enligt Sökanden ägt och drivit Lycksele Djurpark sedan 1959 men från och med 

den 1 januari 2012 övergick djurparken till ett aktiebolag med Lycksele kommun som ensam 

ägare. Till stöd för vad som anförts i denna del har Sökanden gett in en registeruppgift från 

Bolagsverket av vilken det framgår att bolaget bildats den 22 november 2011 och registrerats 

den 1 december 2011; den nuvarande firman registrerades den 30 januari 2012. 

 

Enligt sökanden är Lycksele Djurpark ett starkt inarbetat varumärke. 

 

Sökanden har vidare anfört att Innehavaren av domännamnet endast verkar ha för avsikt att 

sälja domännamnet. Till stöd för detta påstående har Sökanden gett in en skärmdump 

avseende ”lyckseledjurpark.se - Mozilla Firefox”. 

Innehavaren 

Som tidigare har nämnts har Innehavaren inte kommit in med något yttrande. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Enligt gällande Registreringsvillkor avseende toppdomänen .se ska ett domännamn 

avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om 

 Domännamnet är identiskt med eller liknar 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 enligt förordningen (1976:100) om vissa officiella 

beteckningar, en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom 

Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som skyddas genom 



Rådets förordning (EG) 110/2008, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den 

som har begärt tvistlösningen kan visa rätt, 

 domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och 

 Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet. 

 

I de Anvisningar gällande för ATF (punkt 7) som är fogade till Registreringsvillkoren finns 

angivna vissa element till ledning för tolkningen av de olika rekvisiten. 

 

Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund 

för beslutet. 

Likhetsbedömning 

 

En förutsättning för att en sökande i ett ATF-ärende ska ha framgång är att den innehar ett 

sådant kännetecken som avses i Registreringsvillkoren och att domännamnet är identiskt med 

eller liknar detta kännetecken. 

 

I detta hänseende har Sökanden gett in en registeruppgift från bolagsverket avseende firman 

Lycksele Djurpark AB vilken visar att objektet registrerats den 1 december 2011 och den 

nuvarande firman den 30 januari 2012. Sökanden innehar alltså rätten till ett 

näringskännetecken vilket har rättsgrund i Sverige. 

 

I enlighet med stadgad praxis ska vid likhetsbedömningen bortses från exempelvis 

toppdomäner såsom .se. När det gäller näringskännetecknet ska också bortses från 

beteckningen ”AB” och vikten läggas vid dominanten i näringskännetecknet, dvs. ”Lycksele 

Djurpark”. 

 

Mot denna bakgrund finner tvistlösaren att det föreligger en sådan likhet mellan 

domännamnet och Sökandens näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren. 

Registrering eller användning i ond tro 

 

I detta hänseende har Sökanden att visa att domännamnet har registrerats eller använts i ond 

tro. 

 

Sökanden har i sin ansökan anfört att Innehavaren ”verkar endast ha för avsikt att sälja 

domännamnet” och har till stöd för detta åberopat en skärmdump från webbplatsen 

<lyckseledjurpark.se>. På skärmdumpen finns underrubrikerna ”Related Searches”, ”Zoo 

Games”, ”Zoo Park”, ”Djurpark”, ”Hotell lappland lycksele” och ”Hitta hotell”. Under 

”Related Searches” finns dels en rad rubriker dels också telefonnummer och kontaktuppgifter 

för en rad företag, bland annat i Umeå. Någon text därutöver finns inte. 

 

Utredning i övrigt saknas och i brist på yttrande från Innehavaren har tvistlösaren att bygga 

sina slutsatser på vad Sökanden har anfört och vad som åberopats till stöd för detta.  

 

Den åberopade skärmdumpen ger stöd för uppfattningen att Innehavaren har fått kännedom 

om Sökandens bolag antingen efter att ha sett Sökandens webbadress <lyckseledjurpark.com> 

eller på något annat sätt och sedan registrerat det omtvistade domännamnet som en portal för 

företag och aktiviteter huvudsakligen i Lyckseletrakten. Domännamnet synes alltså ha använts 



för driva trafik med information om sådana företag och aktiviteter och skaffa intäkter genom 

denna trafik. Något annat utnyttjande av domännamnet synes inte ha ägt rum.  

 

En helhetsbedömning av dessa omständigheter ger enligt tvistlösarens uppfattning grund för 

slutsatsen att domännamnet har såväl registrerats som använts i ond tro i 

Registreringsvillkorens mening. 

 

Rätt eller berättigat intresse 

 

I detta hänseende har Sökanden att visa att Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat 

intresse i det omtvistade domännamnet.  

 

De omständigheter som har återgetts ovan med avseende på den onda tron har också relevans 

när det gäller att bedöma frågan om Innehavarens rätt eller berättigade intresse. Tvistlösaren 

finner det mot denna bakgrund klarlagt att Innehavaren saknar sådan rätt till eller sådant 

berättigat intresse i det omtvistade domännamnet som anges i Registreringsvillkoren. 

 

Slutsatser 

 

Vid denna bedömning av de olika elementen finner tvistlösaren 

 att det visats att det föreligger likhet mellan domännamnet och Sökandens skyddade 

näringskännetecken ”Lycksele Djurpark AB”, 

 att det visats att domännamnet har registrerats och använts i ond tro i 

Registreringsvillkorens mening, och 

 att det likaledes är klarlagt att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i 

domännamnet. 

 

Denna bedömning av de olika frågorna leder till att Sökandens begäran om överföring av 

domännamnet <lyckseledjurpark.se> ska bifallas. 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………      

Henry Olsson            


