
Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT     ÄRENDENUMMER 

2014-10-03     781 

 

 

 

SÖKANDE 

Sällma AB (org.nr 556828-4722) 

Johannesgränd 1 

111 30 Stockholm 

 

INNEHAVARE 

Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) 

Saltsjövägen 29b 

181 62 Lidingö 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <sällma.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <sällma.se> till Sökanden lämnas utan 

bifall. 

 

BAKGRUND 

Sedan Sökanden kommit in med en begäran om alternativt tvistlösningsförfarande avseende 

det omtvistade domännamnet delgavs ansökan med Innehavaren med föreläggande att komma 

in med yttrande. Sedan ett sådant yttrande hade kommit in fick parterna möjlighet att 

komplettera sina inlagor. Sökanden kompletterade då sin ansökan med ett registreringsbevis 

medan Innehavaren valde att inte ge in några ytterligare handlingar. .SE utsåg den 30 

september 2014 Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 30 oktober 2014. 



YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden. 

 

Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

I sin ansökan har Sökanden anfört att ”Sällma AB” registrerades som bolag 1983. Det gick 

emellertid konkurs år 2010 men återregistrerades den 30 november 2010. Kaj H registrerade 

genom sitt bolag ”Affärsdoktorn AB” domännamnet <sällma.se> ”2012-01-20”. 

 

Sökanden har anfört att Sällma AB efter registreringen den 30 november 2010 driver en aktiv 

konsultverksamhet, har inga anställda och omsätter mindre än 18 miljoner kronor per år.  

 

Enligt Sökanden har Kaj H inget tidigare samröre med Sällma AB, varken som anställd eller 

som samarbetspartner. Han är enligt sökanden delägare i bolaget Achieve Global som är en 

konkurrent till Sällma AB. 

 

Sökanden uppger också att Kaj H i ett telefonsamtal med Sällma ABs representant Paul H 

nämnt att han registrerat ett flertal domännamnsadresser som ”kunde vara bra att ha”. Enligt 

Sökanden har Kaj H inget annat syfte med <sällma.se> än att tjäna pengar på att sälja 

domänen.  

 

Mot bakgrund av detta anser Sökanden att Sällma AB har rätten till domännamnet 

<sällma.se>, att Kaj H har handlat i ond tro vid registreringen av det omtvistade 

domännamnet och att denne varken har rätt till eller ett berättigat intresse i domännamnet. 

 

Innehavaren 

 

Innehavaren har som nyss har nämnts bestritt Sökandens yrkande om överföring av 

domännamnet. 

 

När Innehavaren anskaffade domännamnet i augusti 2011 trodde han att Sällma AB inte 

längre var ett aktivt företag och att detta var anledningen till domännamnet i fråga var ledigt. 

Såvitt innehavaren kände till hade företaget blivit uppköpt av ett företag vid namn Cordovan 

som ändrat företagsnamnet till Cordovan Performance Group. Enligt Innehavaren var det 

därför länge sedan som varumärket ”Sällma” var aktivt. Han förstärktes i sin tro när han fick 

se att domännamnet <sällma.se> var ledigt. Eftersom Innehavaren arbetar i en bransch 

liknande den där Sällma AB tidigare varit aktivt blev han intresserad av domännamnet. 

Innehavaren anger att han ”har samlat på mig ett tiotal domännamn som har med mitt yrke at 

göra”. Syftet är att på något sätt hitta ett bra användningsområde för dem i framtiden, något 

som hittills inte lyckats särskilt bra eftersom, som Innehavaren säger, han inte är ”så bra på 

internet och Google”. 

 

I maj 2012 blev Innehavaren på en mässa kontaktad av en anställd på ”Sällma AB” vid namn 

Johan N vilken bad honom skänka domännamnet till honom. Innehavaren berättade då att han 

tidigare köpt domännamn och menade att det var rimligt att han skulle få ersättning för att 

överlåta domännamnet och nämnde samma pris som han själv betalat för andra domännamn, 



nämligen 10 000 kronor. Johan N hade sagt att han skulle återkomma, vilket emellertid aldrig 

skedde. 

 

I februari 2014 blev en av Innehavarens anställda kontaktad av Paul H från Sällma AB som 

bland annat hade begärt att domännamnet skulle gå tillbaka till Sällma AB. Innehavaren 

kontaktade därefter telefonledes Paul H och nämnde för honom detsamma som han tidigare 

sagt till Johan N. Paul H sade att han skulle tala med sina kolleger och återkomma vilket 

emellertid aldrig skedde. För att bekräfta för Paul H att han var villig att sälja domännamnet 

mot en rimlig ersättning nämnde Innehavaren detta också på hemsidan ”www.sällma.se”. 

 

Eftersom det aldrig kom någon återkoppling från Sällma ABs sida började Innehavaren undra 

hur pass viktigt domännamnet var för Sökanden. Att domännamnet nu är till salu beror enligt 

Innehavaren enbart på att Sällma ABs representanter kontaktat Innehavaren. Denne 

understryker att syftet med att han skaffade domännamnet inte var att sälja det. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Enligt punkten 7.2 i de nu gällande registreringsvillkoren för toppdomänen .se ska ett 

domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om 

följande tre rekvisit är uppfyllda: 

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), g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas 

genom Rådets förordning (EU) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas 

genom Rådets förordning (EG) 110/2008, 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. 

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, 

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

 

I Anvisningar gällande ATF finns anvisningar avseende tillämpningen av de tre rekvisiten 

(punkt 7). 

 

Tvistlösaren tar i det följande till bedömning upp de olika frågorna i ärendet och deras 

förhållande till registreringsvillkorens bestämmelser. 

 

 Identitet eller likhet 

 

Enligt ett av Sökanden ingivet registreringsbevis från Bolagsverket har firman”Sällma AB” 

registrerats den 6 oktober 2011, medan själva objektet registrerats den 30 november 2010, då 

under firman ”Sällma Utveckling AB”. Av registreringsbeviset framgår bland annat att 

styrelseledamot och verkställande direktör är Jan Trygve B, vilken också har rätt att teckna 

firman. Ansökan om tvistlösning är undertecknad av Jan B. Det är alltså klarlagt att Sökanden 

är innehavare av och kan visa rätt till firman ”Sällma AB”, vilket är ett näringskännetecken 

som har rättsgrund i Sverige.  

 



Det omtvistade domännamnet är registrerat för Affärsdoktorn AB, företrätt av Kaj H.    

 

Domännamnet innehåller Sökandens firma med tillägg av toppdomänen ”.se”. Vid bedömning 

av likhetsfrågan ska enligt stadgad praxis bortses från denna typ av tillägg, och tvistlösaren 

finner det därför klarlagt att det föreligger identitet mellan domännamnet och Sökandens 

skyddade näringskännetecken i registreringsvillkorens mening. 

 

Registrering och/eller användning i ond tro. 

 

För att Sökandens yrkande om överföring ska det visas att registreringen eller användningen 

av domännamnet har ägt rum i ond tro. 

 

I detta hänseende har Innehavaren anfört att han hade den uppfattningen att ”Sällma AB” inte 

längre var något aktivt bolag och att det var därför som domännamnet <sällma.se> var ledigt 

så att han kunde registrera det vilket skedde den 30 augusti 2011. Denna registrering skedde 

alltså inte som Sökanden angett den 20 januari 2012; vad som ägde rum då var att en ny 

kontakt etablerades efter byte av registrar. Innehavarens registrering av domännamnet skedde 

alltså innan Sökanden registrerat sin firma ”Sällma AB” vilket enligt Bolagsverkets 

registreringsbevis skedde den 6 oktober 2011. 

 

Av utredningen framgår att Innehavaren känt till Sällma-bolagets tidigare verksamhet men 

trott att detta bolag inte längre var aktivt och att alltså domännamnet <sällma.se> kunde 

registreras utan problem. Innehavaren har också anfört att han har registrerat ett tiotal 

domännamn med anknytning till hans verksamhet i avsikt att i framtiden finna något 

användningsområde för dem. Han har bestämt förnekat att han registrerat det omtvistade 

domännamnet i avsikt att sälja det. Att han annonserade ut det på en hemsida berodde enligt 

Innehavaren endast på att företrädare för Sökanden kontaktat honom – uppenbarligen första 

gången i maj 2012 – och lovat återkomma men aldrig gjort det. 

 

Enligt Innehavarens uppgifter kände han inte till att Sällma AB var ett aktivt företag eftersom 

domännamnet var ledigt vid den tidpunkt då han registrerade domännamnet i augusti 2011. 

Vid den tidpunkten var Sökandens firma ”Sällma AB” ännu inte infört i Bolagsverkets 

register. Sökanden har inte närmare utvecklat varför Innehavaren under dessa omständigheter 

skulle vara i ond tro vid registreringen. Sökanden har endast gjort gällande att Innehavaren 

”handlat i ond tro vid registrering av <sällma.se>”. Han har heller inte gjort gällande att 

Innehavarens vidare användning av domännamnet skulle ha skett i ond tro och har inte 

framfört någon argumentering i detta hänseende. 

 

Mot denna bakgrund är det inte utrett att Innehavaren handlat i ond tro i 

registreringsvillkorens mening med avseende på det omtvistade domännamnet. 

 

Rätt eller berättigat intresse 

 

Vid den nämnda utgången i frågan om ond tro saknas anledning att gå in på frågan om rätt till 

eller berättigat intresse i domännamnet. 

 

Slutsatser 

 

De överväganden som angetts i det föregående innebär enligt tvistlösarens mening att 



 det föreligger sådan identitet mellan Sökandens registrerade näringskännetecken och 

det omtvistade domännamnet som anges i regeringsvillkoren och 

 att utredningen inte ger stöd för Sökandens påstående att det omtvistade domännamnet 

har registrerats i ond tro i registreringsvillkorens mening,  

 

Vid denna bedömning ska Sökandens begäran om överföring av domännamnet lämnas utan 

bifall. 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

……………………………………………………………  

Henry Olsson                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


