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BAKGRUND 

Den 28 oktober år 2010 skickade Mekonomen AB ansökan om alternativt 

tvistlösningsförfarande för domännamnet <mekonomenstenungsund.se> till .SE (Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur) (”.SE”) samt betalade ansökningsavgiften. Mot bakgrund av Sökandens 

begäran att ärendet skall prövas av en tvistlösare utsåg .SE Johan Sjöbeck som tvistlösare den 

3 december år 2010. 

YRKANDEN 

 

Sökanden yrkar att domännamnet <mekonomenstenungsund.se> överförs till Sökanden. 

 

Motparten bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet 

<mekonomenstenungsund.se> överförs till Sökanden. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

MEKONOMEN är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet. Per den 

31 december år 2009 hade Sökanden 220 butiker, varav 172 egna och 48 samarbetande. 

Antalet anslutna verkstäder var 1 206, varav 910 under konceptet Mekonomen Bilverkstad 

och 296 under konceptet MekoPartner. Anslutningen innebär att Sökanden inte äger 

verkstäderna men har ett samarbetsavtal med dem. 

 

I den för ärendet relevanta orten Stenungsund ingår i Mekonomenkedjan en samarbetande 

butik samt en samarbetande verkstad med olika innehavare. Sökanden har upplåtit rätten åt 

verkstaden Stenungsunds Bil & Fritid AB att bedriva verksamhet under varumärket 

MEKONOMEN Bilverkstad, med eller utan tillägget ”i Stenungsund”. 

 

Motparten har den 23 maj år 2010 registrerat det omtvistade domännamnet 

<mekonomenstenungsund.se> som är, om inte identiskt, i vart fall förväxlingsbart med 

Sökandens näringskännetecken. Sökandens registrerade firma med organisationsnummer 

556392-1971 är MEKONOMEN AKTIEBOLAG. Nuvarande firmas registreringsdatum är 

den 15 januari år 1997. Vidare äger Sökandens det registrerade gemenskapsvarumärket 

MEKONOMEN med registreringsnummer 006707351 och registreringsdatum den 13 mars år 

2009. Sökanden är innehavare av en ansökan om gemenskapsvarumärket MEKONOMEN 

(figur) med ansökningsnummer 009377946 och ansökningsdatum den 15 september år 2010. 

 

Motparten har registrerat det omtvistade domännamnet för att skapa en hemsida för kritik mot 

Sökandens verksamhet i Stenungsund. På hemsidan har Motparten en blogg under namnet 

”Mekonomens Bilverkstad i Stenungsund Suger”. Motparten har även registrerat 

domännamnet <mekonomenstenungsund.com> och där öppnat ett forum för kritik mot 

Sökandens verksamhet i Stenungsund. 

 

Sökanden har skriftligen bett Motparten att avregistrera domännamnen, vilket Motparten 

vägrat. Motparten varken företräder eller är anställd i bolag i Sökandens koncern. Motparten 

saknar Sökandens samtycke till registreringen av det omtvistade domännamnet. Motpartens 

syfte är att kritisera Sökandens verksamhet i Stenungsund, vilket inte utgör ett berättigat 

intresse. Motpartens registrering och användning av det omtvistade domännamnet 

<mekonomenstenungsund.se> riskerar att skada Sökandens och dess samarbetspartner 
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Stenungsunds Bil & Fritid AB:s anseende. Genom Motpartens registrering förhindras 

Sökanden även att möjliggöra för sina samarbetspartners i Stenungsund att använda 

motsvarande domännamn. 

 

Enligt det tidigare ATF avgörandet nummer 98 fastslogs att användning av domännamn som 

är identiskt eller förväxlingsbart med annat bolags näringskännetecken i syfte att skapa ett 

forum för åsikter rörande detta bolags verksamhet och behandling av kunder inte utgör ett 

berättigat intresse till domännamnet. 

 

Motparten känner väl till Sökanden och är medveten om Sökandens rätt till 

näringskännetecknet MEKONOMEN. Motparten har vid ett antal tillfällen anlitat Sökandens 

bilverkstad i Stenungsund för bilreparationer. Motparten är missnöjd med den senaste 

reparationen och har därför registrerat det omtvistade domännamnet 

<mekonomenstenungsund.se> och skapat en hemsida för att sprida och möjliggöra kritik mot 

verkstaden. 

 

Motpartens registrering och användning av det omtvistade domännamnet har skett och sker i 

ond tro. Detta framgår bland annat av Motpartens text på hemsidan: ”Jag är förbannad, vilket 

du som läser detta säkert redan förstått. Vilken nöjd och glad kund registrerar en 

webbadress, sökmotoroptimerar sidan så att den hamnar högt upp vid en sökning på Google 

och sätter upp ett diskussionsforum, vars enda inriktning är att diskuterar NEGATIVA 

erfarenheter om Mekonomens bilverkstad i Stenungsund (Stenungsunds Bil & Fritid)”. ”Om 

jag nu mot förmodan blir av med nuvarande adress så kommer jag att flytta bloggen till 

mekonomenstenungsund.com istället och blir jag av med den med så flyttar jag till en annan”. 

 

Motparten har varit i kontakt med verkstaden i anledning av reparationen bl. a genom e-post. 

Denna korrespondens har även inkluderat innehavaren till butiken MEKONOMEN i 

Stenungsund. Parterna har diskuterat olika lösningar med anledning av reparationen och 

hemsidorna varvid Motparten, som en del av en sådan lösning, erbjudit sig att överföra det 

omtvistade domännamnet till Sökanden. Någon överenskommelse har inte nåtts men 

Motpartens agerande styrker ytterligare dennes onda tro. 

 

 

Motparten 

Motparten kände till Sökanden. Motparten ville inte skada Sökanden utan endast varna andra 

konsumenter för en verkstad som råkade ingå i Mekonomenkedjan och som ligger i 

Stenungsund. Motparten ville dessutom upplysa Sökanden om en problemverkstad i dennes 

kedja. Motparten har inte haft för avsikt att tjäna pengar på hemsidan eller domännamnet. 

 

Motparten har anfört att denne först haft för avsikt att registrera domännamnet 

<vadjagtyckerommekonomensbilverkstadistenungsund.se> men att det kändes för långt. 

Istället registrerade Motparten det kortare domännamnet <mekonomenstenungsund.se>. 

Motparten anser att denne uppfyllt alla krav i .SE:s regelverk när denne var först till kvarn och 

registrerade det omtvistade domännamnet. Motparten har inte haft någon avsikt att sälja det 

omtvistade domännamnet till Sökanden. Motparten har erbjudit ägaren till butiken 

MEKONOMEN i Stenungsund en möjlighet att skriva en kommentar på Motpartens blogg.  

 

Den regel som Motparten anser är öppen för tolkning är 4.2.1 huruvida innehavaren är skyldig 

att tillse att domännamnet inte gör intrång i annans rättighet, eller på annat sätt strider mot 

gällande författning, allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse. Detta, eftersom 
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Motparten inte anser att det omtvistade domännamnet gör intrång i annans rättighet. Det är 

allmänt känt genom reklam i tidningar och TV att det är till Sökandens hemsida kopplad till 

domännamnet <mekonomen.se> man skall gå om man ska hitta en Mekonomen-verkstad.  I 

princip har Sökandens verkstäder inte några egna domännamn. Via en sökning på Google 

kunde Motparten konstatera att Sökanden inte använde sig av domännamn bestående av 

MEKONOMEN samt efterföljande ortsnamn och följaktligen ansåg Motparten att 

förväxlingsrisken var liten. Motparten anser inte att det omtvistade domännamnet 

<mekonomenstenungsund.se> är identiskt eller förväxlingsbart med MEKONOMEN. 

 

 

Tvistlösarens skäl 

Enligt punkt 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 

avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 

identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, 

konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans 

skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa 

officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som 

skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket 

den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller 

berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 

 

Identiskt eller förväxlingsbart 

Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn 

och varumärke eller firma bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall 

”.se”. Vid förväxlingsbedömningen är det likaså brukligt att även bortse från 

associationsformer som ”aktiebolag”, ”AB” och liknande. 

 

Sökanden har bifogat registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket till styrkande av att dennes 

firma är registrerad som MEKONOMEN AKTIEBOLAG. 

 

Vidare har Sökanden bifogat utdrag från Patent- och Registreringsverket till styrkande av att 

Sökanden äger gemenskapsvarumärket MEKONOMEN med ingivningsdatum den 28 februari 

år 2008 och registreringsdatum den 12 mars år 2009. Gemenskapsvarumärket 

MEKONOMEN omfattar Sverige och kan således ligga till grund för ansökan. 

 

Det omtvistade domännamnet <mekonomenstenungsund.se> består av Sökandens firma 

MEKONOMEN i sin helhet med ett tillägg av det geografiska namnet Stenungsund. Det står 

även klart att det omtvistade domännamnet innehåller Sökandens varumärke MEKONOMEN 

i sin helhet med det geografiska tillägget Stenungsund. Det måste hållas för troligt att 

internetanvändare uppfattar det initiala känneteckenselementet MEKONOMEN som en egen 

beståndsdel skild från det efterföljande geografiska namnet Stenungsund och att 

känneteckensfunktionen hos MEKONOMEN sålunda identifierar Sökanden. Med hänvisning 

till att Sökanden dessutom bedriver verksamhet under näringskännetecknet MEKONOMEN i 

Stenungsund är det tvistlösarens uppfattning att det geografiska tillägget kan förstärka den 

redan föreliggande förväxlingsrisken genom association till Sökandens verksamhet i 

Stenungsund. 
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Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det omtvistade domännamnet 

<mekonomenstenungsund.se> är förväxlingsbart med ett av Sökanden åberopat 

näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt. 

 

Rätt eller berättigat intresse 

Enligt punkt 6.4 d) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får en innehavare 

anses ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att i) 

användning eller förberedandet av användning av domännamnet skett i samband med 

marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, ii) domännamnet är 

allmänt känt för innehavaren även om denne inte förvärvat någon ensamrätt till den 

benämning som utgör namnet eller iii) domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att 

vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. 

 

Motparten har icke framlagt någon utredning eller bevisning som visar att Motparten äger 

eller innehar någon namnrättighet som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, 

konstnärsnamn eller titel som är identiskt eller förväxlingsbart med det omtvistade 

domännamnet. Icke heller har Motparten visat eller gjort gällande att det omtvistade 

domännamnet är allmänt känt för denne trots avsaknaden av någon ensamrätt till 

benämningen som utgör namnet.  

 

Sökanden har icke gett Motparten något medgivande eller tillstånd att registrera eller använda 

ett med Sökandens kännetecken förväxlingsbart domännamn. Att registrera ett med någons 

annans kännetecken förväxlingsbart domännamn i syfte att varna andra konsumenter genom 

att skapa ett forum för negativa åsikter rörande känneteckensinnehavarens verksamhet och 

behandling av kunder kan icke i sig etablera ett berättigat intresse till domännamnet. På 

hemsidan som är kopplad till det omtvistade domännamnet har Motparten uppgett: ”Om jag 

bara får några kunder att välja någon annan verkstad än Mekonomen i Stenungsund p.g.a att 

jag startat denna webbsida/forum så har jag lyckats med mitt syfte.”. För det fall Motparten 

önskar skapa debatt och ge allmänheten möjlighet att ta del av samt publicera negativa åsikter 

om Sökandens verksamhet har Motparten möjlighet att göra så under ett annat domännamn 

som inte är identiskt eller förväxlingsbart med Sökandens näringskännetecken. Bevisningen i 

ärendet ger stöd för uppfattningen att Motparten registrerat och använt det omtvistade 

domännamnet för att störa Sökandens verksamhet samt skada anseendet hos Sökandens 

näringskännetecken. 

 

Det har i ärendet inte framkommit några andra omständigheter som ger anledning till 

slutsatsen att Motparten skall anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade 

domännamnet.  

 

Ond tro 

Enligt punkt 6.4 e) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 

anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas i) att registreringen eller 

användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt 

tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen, ii) domännamnet 

registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt 

kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller iii) domännamnet registrerats i syfte att 

störa affärsverksamheten för en konkurrent. 
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Omständigheterna i ärendet visar att Motparten, både vid registrering samt efterföljande 

användning av det omtvistade domännamnet <mekonomenstenungsund.se> haft god 

kännedom om Sökandens näringskännetecken MEKONOMEN. 

 

Av den mailkorrespondens mellan Motparten och Sökanden som åberopats i ärendet framgår 

bl.a. att Sökanden vid något tillfälle erbjudit Motparten en summa om 10,000 kr exklusive 

moms för att Motparten skulle medverka till att överlåta det omtvistade domännamnet till 

Sökanden men att Motparten avböjt detta. Istället har Motparten föreslagit ett antal lösningar 

innebärande bl.a. att Sökanden antingen ska betala ekonomisk ersättning för Motpartens 

nedlagda tid i ärendet uppgående till 26,880 kr plus omkostnader alternativt att Sökanden 

skall betala annan bilreparatör för åtgärdande av eventuella fel på Motpartens bil som hittas 

vid en diagnos hos Bilprovningen samt att Sökanden återbetalar alla pengar som Motparten 

betalat till Sökandens verkstad genom åren. Vidare framgår det från bevisningen i ärendet att 

Motparten indirekt varnat Sökanden för att försöka stänga ned hemsidan kopplad till det 

omtvistade domännamnet. Motparten har i mailkorrespondensen till Sökanden uppgett att 

”OM du på något sätt försöker stänga ner hemsidan då kommer jag inte vara lika vänligt 

inställd som jag är nu.”. 

 

Sammanfattningsvis framgår av omständigheterna i ärendet att registrering och användning av 

det omtvistade domännamnet tillkommit, dels i syfte att förhindra Sökanden att kunna 

använda sitt näringskännetecken i ett domännamn, dels i syfte att överlåta det omtvistade 

domännamnet till Sökanden mot ekonomisk ersättning samt dels i syfte att skada Sökandens 

anseende. De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösaren till slutsatsen att Motparten 

registrerat och använt det omtvistade domännamnet i ond tro på sådant sätt som anges i 

Registreringsvillkoren. 

 

På grund av det anförda skall domännamnet <mekonomenstenungsund.se> överföras till 

Sökanden. 

 

 

 

 

På .SE vägnar 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Johan Sjöbeck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


