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BAKGRUND 

Den 14 januari år 2015 ansökte Gunnar L (”Sökanden”) om Alternativt 

tvistlösningsförfarande för domännamnet <podiet.se> via Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

(”.SE”).  

 

.SE förelade Podiet Skattekonsulter AB (”Innehavaren”) att inkomma med svaromål. Den 

2 februari 2015 besvarade Innehavaren ansökan. 

 



Mot bakgrund av Sökandens begäran att ärendet skall prövas av tre tvistlösare har Sökanden 

begärt att Thomas Carlén Wendels ska vara tvistlösare och Innehavaren har begärt att 

Monique Wadsted ska vara tvistlösare. .SE utsåg den 5 februari 2015 Johan Sjöbeck som 

tvistlösare och tillika ordförande. 

 

Den 27 februari 2015 inkom Sökanden med en komplettering till ansökan, vilken översändes 

till Innehavaren för kännedom. Den 11 mars inkom även Innehavaren med ett kompletterande 

yttrande, vilket översändes till Sökanden för kännedom. 

 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <podiet.se> skall överföras till Sökanden. 

 

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <podiet.se> överförs till 

Sökanden. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 

Det omtvistade domännamnet registrerades av Podiet AB (556536-6688) år 1997. Bolaget 

fusionerades med Podiet Skattekonsulter AB (556563-7831) den 19 februari år 2002. Samma 

datum fusionerades Podiet Skattekonsulter AB med Podiet Holding AB (556621-3749). 

Podiet Holding AB namnändrades senare till Edop AB samt försattes i likvidation den 

31 mars år 2008. Tillgångarna tillföll de tre aktieägarna Skattekonsult Gunnar Lundgren AB, 

Rödäng Invest AB samt Slättvängen Förvaltning AB. I oktober år 2009 överfördes det 

omtvistade domännamnet från Podiet AB, som inte längre existerade, till Innehavaren. Av 

okänd anledning upptogs det omtvistade domännamnet inte som en tillgång i likvidationen av 

Edop AB. 

 

Sökanden är skattekonsult och sedan år 1986 har denne haft kontroll över samtliga bolag där 

verksamhet under namnet Podiet bedrivits. Sökanden äger Podiet AB (556619-0202) som 

registrerades år 2001 samt Podiet KB (969736-4082) som registrerades år 2008. 

 

Sökanden ägde 50 % och var delaktig i uppstarten av Innehavaren men sålde sina aktier den 

29 februari år 2008. Sökanden tillät därför att Innehavaren fick använda namnet Podiet genom 

att bolaget fick heta Podiet Skattekonsulter AB. Innehavaren, som består av personer som 

tidigare arbetat med Sökanden, bedriver likartad verksamhet som Sökanden. Det var 

överenskommet att Sökanden skulle fortsätta bedriva verksamhet under namnet Podiet efter 

att Sökanden lämnat bolaget. Innehavaren hjälpte Sökanden att byta namn på Sökandens 

bolag Svärtan Invest AB till Podiet AB. Innehavaren har därför varit i ond tro rörande 

användningen av det omtvistade domännamnet. Vidare måste Innehavaren insett att det 

omtvistade domännamnet felaktigt överförts till denne. Innehavaren utnyttjar Sökandens goda 

renommé i sin verksamhet.  

 

Innehavaren har inte något berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Hösten år 

2009 registrerade Innehavaren domännamnet <podietskattekonsulter.se>, vilket Sökanden 

inte emotsatte sig eftersom det var i enlighet med parternas överenskommelse. Med 

hänvisning till att Sökanden idag är verksam inom Podiet AB och Podiet KB har denne ett 

berättigat intresse av att kunna marknadsföra sina tjänster via det omtvistade domännamnet. 



Eftersom Sökanden har bättre rätt till det omtvistade domännamnet skall det överföras från 

Innehavaren till Sökanden. 

 

 

Innehavaren 

Innehavaren bedriver sedan lång tid skattekonsultverksamhet, biträder kunder med 

bolagsbildningar samt andra bolagsärenden. Vid två tillfällen har Innehavaren bytt 

kommanditbolag. Första gången skedde i mitten av nittiotalet och andra gången den 1 april år 

2007. Inkråmet i kommanditbolag respektive komplementärsbolag har då överlåtits till 

nybildade bolag varefter det gamla komplementärsbolaget likviderats och det gamla 

kommanditbolaget avregistrerats. Skälen till dessa byten har varit dels ansvarsbegränsning 

bakåt i tiden och dels skattemässiga fördelar eftersom icke avdragsgilla kostnader omvandlats 

till avdragsgilla förluster. 

 

Genom fusion uppgick den tidigare komplementären Podiet AB (556536-6688) i Podiet 

Skattekonsulter AB (556563-7831) varefter detta bolag uppgick i Podiet Holding AB 

(556621-3749). Detta sistnämnda bolag, som senare namnändrades till Podiet AB, var fr.o.m. 

augusti år 2002 ny komplementär i kommanditbolaget. 

 

Vid ingången av år 2007 var fyra skattekonsulter verksamma genom egna aktiebolag i 

Podiet KB (916898-2453). Komplementärsbolaget Podiet AB (556621-3749) ägdes till 50 % 

av Sökanden. Per den 1 april år 2007 överlät Podiet AB (556621-3749) all sin verksamhet till 

ett nybildat komplementärsbolag, Podiet Skattekonsulter AB (556724-0006). Det nya 

komplementärsbolaget ägdes till 50 % av Sökanden vid denna tidpunkt. 

 

I maj år 2007 avregistrerades och inleddes likvidation av det gamla kommanditbolaget 

Podiet AB (556621-3749) som först namnändrats två gånger till Edop AB för att likvidationen 

inte skulle missförstås av befintliga kunder. Likvidationen slutfördes i november år 2008. 

Skiftet av bolagets tillgångar avsåg enbart fördelning av en summa pengar. Bolagets rörelse 

med alla till rörelsen hörande rättigheter och skyldigheter hade redan år 2007 överlåtits till 

komplementärsbolaget Podiet Skattekonsulter AB (556724-0006) i det nybildade 

kommanditbolaget Podiet Skattekonsulter KB (969724-9812). Sökanden arbetade 

tillsammans med Innehavaren i Podiet Skattekonsulter KB (969724-9812) till och med 

februari år 2009 då Sökandens bolag, Skattekonsult Gunnar Lundgren AB (556693-2256), 

utträdde som bolagsman. Dessförinnan hade Sökanden avyttrat sina aktier i Podiet 

Skattekonsulter AB (556724-0006). 

 

Sökanden, som skulle pensionera sig, gavs 2008 tillstånd att namnändra sitt fastighetsbolag 

Svärtan Invest AB till Podiet AB. Detta, eftersom Sökanden önskade namnet av nostalgiska 

skäl. Det visade sig sedan att Sökanden inte alls hade för avsikt att pensionera sig utan istället 

startade Sökanden en med Innehavaren konkurrerande verksamhet hos sin son, som driver 

Podiet Försäkringskonsult KB. 

 

År 2009 noterade Innehavaren att den årliga fakturan från .SE fortfarande var ställd till fel 

bolag. Uppdateringen, som borde ha skett våren år 2007, skedde istället år 2009 genom att 

firmatecknaren i det gamla komplementärsbolaget undertecknade överlåtelseblanketten. 

 

Innehavarens inställning är att denne övertog alla Podiet AB/Edop AB:s rättigheter, inklusive 

rätten till det omtvistade domännamnet, genom 2007 års inkråmsavtal. I avtalet står att läsa: 

”Rörelsen överlåtes med alla till rörelsen hörande rättigheter och skyldigheter, att tillträdas 



per 1 april 2007.” Sökanden har varit väl införstådd med detta och har utan invändningar 

arbetat tillsammans med Innehavaren i det nya kommanditbolaget under två års tid. Sökanden 

har således genom konkludent handlande visat att denne godtagit att det omtvistade 

domännamnet ingick i inkråmsöverlåtelserna som genomfördes den 1 april år 2007. Det är 

först nu, efter att Sökanden startat en konkurrerande verksamhet, som denne försöker att få 

rätten till det omtvistade domännamnet vilket Innehavaren och dess föregångare använt i snart 

två årtionden.  

 

Sökandens påstående att Innehavaren tillgodogjort sig det omtvistade domännamnet på okänt 

sätt är anmärkningsvärt med tanke på Sökandens aktiva medverkan när man bytte 

kommanditbolag och komplementärsbolag. Innehavaren, som skriftligen avtalade med 

tidigare innehavaren Podiet AB/Edop AB (556621-3749) om överföring av rättigheter och 

skyldigheter per 1 april år 2007, har hela tiden varit i god tro om att det omtvistade 

domännamnet tillhör Innehavaren och att denne har rätt att använda namnet Podiet på 

brevpapper och visitkort. Snarare är det så att Sökanden är i ond tro när denne i efterhand 

försöker att komma åt Innehavarens domännamn. 

 

Sökandens redogörelse innehåller sakfel. För det första bildades Podiet Skattekonsulter AB 

den 19 februari år 2007 och inte år 2008 som Sökanden uppger. Den 1 april år 2007 övertog 

bolaget inkråmet i det gamla komplementärsbolaget genom inkråmsavtalet. Sökanden har 

beskrivit namnet Podiet som ett varumärke men det finns ingen sådan varumärkesregistrering. 

 

Domännamnet är viktigt för Innehavarens verksamhet och representerar ett stort ekonomisk 

värde. Domännamnet används för hemsida, mailadresser, visitkort, brevpapper, fakturor och 

broschyrer. 

 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 3 juni år 2013” skall ett 

domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om 

 

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett 

näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon 

sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett 

namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) en 

geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 

510/2006 h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, 

i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning 

(EG) 1234/2007, eller j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska 

centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), 

eller dess vedertagna förkortning, 

 

vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och 

 

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och 

 

3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn 

måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda. 



 

 

Identiskt eller liknar 

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt 

med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt. 

Enligt domännamnspraxis är det brukligt vid likhetsbedömningen mellan domännamn och 

kännetecken att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen. 

 

Sökanden har uppgett att denne ”grundat” varumärket ”Podiet” år 1986 och att denne genom 

inarbetning är ensam ägare till detta. Någon dokumentation eller annat stöd för att "Podiet" 

skulle vara inarbetat som varumärke har dock inte visats i ärendet. Tvistlösarna konstaterar att 

även för det fall att ett inarbetningsskydd skulle vara för handen är det, baserat på parternas 

inlagor, oklart vem en eventuell varumärkesrätt i sådant fall skulle tillkomma. Något bärande 

skäl till att en sådan rätt skulle tillkomma Sökanden, d.v.s. privatpersonen Gunnar L, har icke 

anförts. Inte heller har Sökanden åberopat någon varumärkesregistrering som innefattar ordet 

”Podiet”. Sökanden har således varken visat någon rätt till ett inarbetat eller ett registrerat 

varumärke som är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet <podiet.se>. 

 

Förutom det ovan nämnda har Sökanden åberopat firmorna i bolagen Podiet AB (556619-

0202) samt Podiet KB (969736-4082). Tvistlösarna noterar att eftersom Sökanden är en 

privatperson besitter denne ingen rätt till någon firma utan firmarätten tillkommer respektive 

bolag och inte Sökanden. Sökanden har således inte visat sig vara innehavare av någon firma 

som liknar eller är identisk med det omtvistade domännamnet. 

 

Sökanden har alltså inte visat sig ha rätt till något kännetecken med rättsgrund i Sverige som 

är identiskt med eller liknar det omtvistade domännamnet <podiet.se>. 

 

 

Ond tro 

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond 

tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Det är 

Sökanden som har att visa förekomsten av ond tro hos Innehavaren. 

 

I det i ärendet ingivna och av Innehavaren åberopade överlåtelseavtalet undertecknat av 

parterna den 16 april år 2007, står bl.a. att läsa: ”Rörelsen överlåtes med alla till rörelsen 

hörande rättigheter och skyldigheter, att tillträdas per 1 april 2007”. Avtalet ger således vid 

handen att rätten till det omtvistade domännamnet överläts från Podiet AB/Edop AB (556621-

3749) till Innehavaren den 1 april år 2007. Den ändring av innehavare som anmäldes till .SE 

år 2009, utgjorde därmed uppenbarligen endast en uppdatering i .SE:s Whois-databas av de 

domännamnsöverföringar som genomförts redan år 2002 (från Podiet AB [556536-6688] till 

Podiet Holding AB / Edop AB [556621-3749]) respektive 2007 (från Podiet Holding AB / 

Edop AB [556621-3749] till Podiet Skattekonsulter AB [556724-0006]). Att det, på sätt 

Sökanden synes mena, skulle ha förelegat villkor eller andra överenskommelser som 

undantagit domännamnet från 2007 års inkråmsöverlåtelse, har inte visats i ärendet.  

 

Mot bakgrund av dessa omständigheter finns det inget som talar för att Innehavaren registrerat 

eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro. 

 

 

Rätt eller berättigat intresse 



Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till det 

omtvistade domännamnet <podiet.se> görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet 

relevanta omständigheter. 

 

Med hänsyn till att ordet ”podiet”, ingår i Innehavarens registrerade firma Podiet 

Skattekonsulter AB (556724-0006) är det tvistlösarnas uppfattning att Innehavaren har en rätt 

eller i vart fall ett påtagligt berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. 

 

Mot bakgrund av samtliga omständigheter lämnar tvistlösarna Sökandens ansökan om 

överföring av domännamnet <podiet.se> utan bifall. 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………….. …………………………… ………………………….. 

Johan Sjöbeck (ordf.) Thomas Carlén-Wendels  Monique Wadsted 


