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BAKGRUND 

 

Sökanden inkom 2010-11-01 med ansökan om tvistlösning avseende domännamnet 

mitticity.se, vilket domännamn registrerats hos .SE av Motparten 2009-08-26. 

 

Motparten har beretts tillfälle att inkomma med svar men har inte besvarat ansökan. 

 

YRKANDEN 

 

Sökanden yrkar att domännamnet mitticity.se skall överföras till Sökanden 

 

Motparten har inte avhörts i saken. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

Steen & Ström Sverige AB är Skandinaviens största och ledande företag för utveckling av 

kommersiella köpcentra. Företaget äger, utvecklar eller driver mer än femtio köpcentra i 

Sverige, Norge och Danmark. I Sverige har företaget nio köpcentra och många nya pågående 

projekt om utveckling av ytterligare sådana. 

 

Sökanden är genom registrering i Sverige innehavare av ordvarumärket MITTICITY i 

klasserna 35, 36, 37, 39, 42 och 43, reg.nr 397929. Registreringen ägde rum under år 2008.   

 

Ordet MITTICITY används av sökanden dels som benämning på vissa köpcentra, såsom 

Karlstads köpcentrum, och som en samlande benämning för sin verksamhet, såsom framgår 

av dess hemsida www.mitticity.com. 

 

Sökanden har tillskrivit Motparten i februari 2010 och bett Motparten att gå med på 

överföring av domännamnet mitticity.se till Sökanden och därvid bl a framhållit att Motparten 

inte alls tycks använda domännamnet för något särskilt ändamål alls, således finns inget 

behov hos Motparten av domännamnet, men att existensen av hemsidan www.mitticity.se, 

http://www.mitticity.com/
http://www.mitticity.se/
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vars domännamn är identiskt med Sökanden registrerade ordvarumärke, därmed sannolikt 

registrerat i ond tro av Motparten, inverkar störande på Sökandens verksamhet och har 

negativ inverkan på Sökandens varumärkes anseende. Något svar på detta brev har Sökanden 

inte fått. 

 

Sökanden framhåller också att Motparten, som varit föremål för flera liknande prövningar 

enligt WIPO Domain Name Dispute Resolution Policy med avseende på andra domännamn 

som registrerats, men inte heller använts, av Sökanden, också i detta fall, liksom i WIPO-

fallen, saknar god tro och ett berättigat intresse av det ifrågavarande domännamnet. 

 

Motparten 

Motparten har inte avhörts. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Ett domännamn får enligt villkoren för registrering av domännamn överföras till den som 

begärt tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som 

begärt tvistlösning kan visa rätt och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse 

till domännamnet och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.  

 

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med en begäran om överföring av 

ett domännamn måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Tvistlösningsförfarandet är avsett att 

bara omfatta klara fall av missbruk. 

 

1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken 

 

Sökanden är innehavare av en i Sverige giltig varumärkesregistrering för ordet MITTICITY. 

Sökandens varumärke innefattas i sin helhet i det omtvistade domännamnet, vilket får anses 

uppvisa identitet med Sökandens skyddade varukännetecken. 

 

Tvistlösaren finner således att Sökanden skall anses vara innehavare av rätt till kännetecken, 

skyddat i Sverige, med vilket det aktuella domännamnet är förväxlingsbart.  
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2. Rätt eller berättigat intresse  

 

Motparten tillhandahåller en webbsida under det omtvistade domännamnet, vilken inte synes 

användas till annat än som sådan, genom benämningen, åstadkomma en anknytning till 

Sökanden och dennes verksamheter. Någon rätt eller berättigat intresse för Motparten att 

använda Sökandens kännetecken framträder inte och har inte ens gjorts gällande. Dessutom 

innebär Motpartens innehav av domännamnet troligen risk för urvattning av Sökandens väl 

ansedda kännetecken och därtill kommer viss risk för vilseledanden för besökare på sidan. 

 

Tvistlösaren kan i vart fall inte finna att Motparten skall anses ha en rätt till eller ett berättigat 

intresse av det omtvistade domännamnet.  

  

3. Ond tro    

 

Som tvistlösaren kommit fram till saknar Motparten rätt eller berättigat intresse till det 

omtvistade domännamnet. Syftet med Motpartens verksamhet kan inte uppfattas som annan 

än den som framträder av hemsidans disposition, således att söka anknytning till Sökandens 

verksamheter och goodwillvärden eller, möjligen, för att försälja domännamnet till Sökanden. 

Motparten får antas ha känt till Sökandens varumärke vid registrering och vid användning av 

domännamnet. 

 

Mot bakgrund av Motpartens vetskap om Sökandens varumärke och det förmodade syftet 

med registreringen och den potentiella användningen av domännamnet finner Tvistlösaren att 

Motparten har varit i ond tro vid registreringen av domännamnet.   

 

Samtliga tre krav för att domännamnet skall överföras till Sökanden är härmed uppfyllda.  

 

Ansökan skall därför bifallas. 

 

 

På .SE vägnar 

 

….………………… 

Jan Rosén 


