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SÖKANDE 

ROA Stockholm AB, 556749-2250 

Östgötagatan 16 

116 25 Stockholm 

INNEHAVARE 

Fredric F. 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <roa.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet lämnas utan bifall. 

 

BAKGRUND 

 

ROA Stockholm AB (Sökanden) bedriver, enligt sin verksamhetsbeskrivning, en verksamhet 

som består i bl.a. ”bokning av standup-artister, manusarbeten, nöjesproduktioner”. Bolagets 

nuvarande firma registrerades den 3 september 2013. Bolaget är innehavare av de svenska 

nationella varumärkena ROA Stockholm AB (reg.nr 516675) och ROA i figur (reg.nr 516676), 

registrerade den 10 januari 2014 för ”agenturtjänster avseende kontorsarbete; agenturtjänster 

för kommersiell information”, efter ansökningar ingivna den 11 september 2013.  

 

Fredric F. (Innehavaren) är innehavare av domännamnet <roa.se>, registrerat den 2 april 

2010.  

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <roa.se> skall överföras till bolaget. 

 

Innehavaren har bestritt yrkandet.   



PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Grunder 

 

Sökanden har till grund för sitt yrkande, som det får förstås, åberopat att det för Innehavaren 

registrerade domännamnet <roa.se> är identiskt med eller liknar vart och ett av bolagets 

kännetecken – firman ROA Stockholm AB och varumärkena innehållande märkesordet 

ROA – samt att Innehavaren har låtit registrera och har använt namnen i ond tro och att denne 

inte har vare sig någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnen.  

 

Innehavaren har, som det får förstås, bestritt grunderna för ROA Stockholm AB:s talan. 

 

Utveckling  

 

Sökanden 

 

ROA är en agentur med direkt koppling till några av Sveriges största artister samt ett varu-

märke med stor spridning. 

 

Domännamnet roa.se används inte till något konkret av sin nuvarande innehavare, vilket tyder 

på att innehavaren inte har något berättigat intresse till domännamnet. Det som händer när 

man idag söker på roa.se är att man slussas vidare till sidan klassfest.se, som i sin tur hänvisar 

till andra sidor som t.ex. drinkar.nu som sponsras av kontaktsidan bortamatch.se. Tidigare 

sponsrades den av knullkompis.nu. Vi ser detta som en brist på seriositet från innehavarens 

sida och detta är intet som Sökanden önskar att varumärket ROA ska bli sammankopplat med. 

 

Innehavaren är kontaktperson för företaget Premium.nu, som säger sig investera i domäner 

och webbplatser. På hemsidan kan man läsa bl.a. ”Äger vi en domän som du eller ditt företag 

vill ha?” och att man då kan kontakta dem genom ett formulär. Sökanden tolkar Premium.nu:s 

verksamhet som att de sitter på ett större antal domäner med syfte att förmedla/sälja dessa 

vidare till företag/personer. 

 

Innehavaren äger också företaget ”design24” som ligger bakom webbplatsen vardera.se. Hit 

kan man vända sig för att beställa värdering av domäner. Även denna verksamhet pekar på att 

Innehavaren på många sätt livnär sig på handel med domäner och därmed också på att han 

ofta registrerar domäner i syfte att senare göra affärer. 

 

Innehavaren har t.ex. tidigare erbjudit ROA att köpa den nu aktuella domänen, men för ett 

belopp som inte alls kändes rimligt. Dessa kontakter ägde dock bara rum muntligt och finns 

tyvärr inte skriftligt dokumenterade. Sökanden menar att Innehavaren handlat i ond tro i detta 

fall och att denne inte har något annat intresse av domännamnet än att sälja det vidare. 

 

Innehavaren 

 

Domänen ROA.se är tillsammans med flertalet andra domäner kopplad till mina projekt via 

301-redirect, t.ex. drinkrecept.se -> drinkar.nu. Det finns tusentals exempel på domäner som 

används på samma sätt som domänen ROA.se som slussar besökare till relevanta webbplatser, 

t.ex. doman.se -> svenskaexportmedia.com. Den som knappar in adressen ROA.se vill med 

stor sannolikhet roa sig, därför uppmanar jag besökaren att klicka vidare till någon av mina 



sidor som handlar om att roa sig på nätet, med lekar, drinkar eller raggningsrepliker. – Jag 

äger inte och har aldrig haft något samröre eller samarbete med knullkompis.se. 

 

Ordet ROA kan betyda flera saker och en sökning hos en populär synonymordbok på nätet ger 

förslagen att roa är synonymt med att underhålla, glädja, förströ och förlusta. Varför ska 

sökanden ROA Stockholm AB inneha den absoluta rätten till treteckendomänen roa.se? I en 

sökning hos allabolag.se finns 25 träffar, bl.a. följande: RoA kakel & klinker AB, RoA 

transport AB Handelsbolag, RoA Fastigheter AB, ROA Bygg, Reportage och Analys, ROA, 

Roa i Västerås, RoA i Blomsterhult handelsbolag, Lugn i Ro. A Pettersson, Ataljé Roa, 

Roa4ever Handelsbolag.  

 

Domänen roa.se har tidigare varit föremål för domäntvist mellan parterna. Genom beslut den 

20 augusti 2013 i ATF nr 681 lämnades Sökandens ansökan om överföring utan bifall. Sju 

dagar senare kontaktade Sökanden mig via e-post och ville köpa domänen. Jag svarade då 

med ett pris som jag ansåg vara lämpligt, 50 000 kr. Kanske var priset var saltat, men vem 

hade inte gjort det med tanke på att Sökanden endast sju dagar tidigare fått avslag på sin 

ansökan om ATF, en ansökan som föreföll vara ett försök att ”smärtfritt” få en domän gratis. 

Jag har aldrig haft någon muntlig kontakt med någon om domänen roa.se. 

 

Efter det tidigare ATF-ärendet har Sökanden bytt firma från Roligt och Allvar Produktion i 

Stockholm AB till ROA Stockholm AB, vilken registrerades den 11 september 2013. Vidare 

har Sökanden registrerat varumärkena innehållande ROA, vilket kungjordes den 10 januari 

2014. Då Sökanden gjorde detta cirka fyra år efter min registrering av domännamnet 

<roa.se>, den 10 april 2010, anser jag att detta har föga betydelse för den nu aktuella 

prövningen. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Ett domännamn skall enligt 7.2 i registreringsvillkoren, gällande för toppdomänen .SE från 

och med den 3 juni 2013, överföras till den som begärt tvistlösnings förfarandet, om  

1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varumärke eller ett näringskännetecken 

med rättsgrund i Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,  

2. domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och  

3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

I den mening som avses i registreringsvillkoren finns en likhet mellan Innehavarens domän-

namn <roa.se> och Sökandens kännetecken, i det att dessa innehåller firma- respektive 

märkesordet ROA. Mest framträdande är likheten mellan domännamnet <roa.se> och varu-

märket ROA i figur. Prövningen i ärendet bör följaktligen göras med utgångspunkt i domän-

namnet och detta varumärke. 

 

Märkesordet ROA får i varumärkesrättslig mening anses ha särskiljningsförmåga för de 

tjänster i form av ”agenturtjänster avseende kontorsarbete; agenturtjänster för kommersiell 

information” som Sökandens varumärke ROA i figur är registrerat för. Verbet roa är dock 

genom sin betydelse – bl.a. förströ sig, ha roligt – ett ord som används i många olika 

sammanhang och som därmed får anses ligga nära till hands att använda också i ett 

domännamn. 

 



Sökanden har, som det får förstås, gjort gällande att bolagets kännetecken ROA är känt 

genom det att det fått ”stor spridning” samt att Innehavarens användning är till förfång för 

kännetecknets anseende genom att namnet används för kontaktsidor med en inriktning som 

Sökanden inte vill bli förknippad med. Sökanden har emellertid inte förebringat någon ut-

redning som visar att kännetecknet ROA är känt inom en betydande del av den omsättnings-

krets som efterfrågar de tjänster som bolaget tillhandahåller under kännetecknet.  

 

Vidare har Sökanden anfört, att Innehavaren ”livnär sig på handel med domäner och /…/ ofta 

registrerar domäner i syfte att senare göra affärer”. Vad Sökanden sålunda anfört kan dock i 

sig inte anses konstituera ond tro i den mening som avses i registreringsvillkoren. Och 

Sökanden har inte ens gjort gällande att Innehavaren låtit registrera domännamnet <roa.se>  – 

som har tidigare rättsgrund än varumärket – med vetskap om att Sökanden använde ROA som 

kännetecken eller att Innehavaren låtit registrera domännamnet i syfte att sälja detta till 

Sökanden. 

 

Av det anförda följer, att det inte finns några hållpunkter för slutsatsen att Innehavaren har 

låtit registrera eller har använt domännamnet i ond tro. Redan på grund härav saknas förutsätt-

ningar för bifall till Sökandens yrkande om överföring av domännamnet. Vid dessa förhållan-

den finns inte anledning att pröva om Innehavaren kan anses ha någon rätt till ett berättigat 

intresse av domännamnet.  

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

Per Carlson               

 

 


