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SÖKANDE 
Vikingsun Aktiebolag (556492-4362) 

Karduansmakargatan 2C 

11152 Stockholm 

 
Ombud: 
Advokatfirman SBB Partners 

Att: Anton Strandberg 

Artillerigatan 6 

114 51 Stockholm 

INNEHAVARE 
Fredric F 

SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <satake.se>. 
 
 
 

BESLUT 

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <satake.se> till Vikingsun AB avslås. 
 

 

BAKGRUND 

Fredric F (”Innehavaren”) är innehavare av domännamnet <satake.se> som registrerades den 
28 februari 2014 av Innehavaren. 
 
Vikingsun AB (”Sökanden”) ingav ansökan om tvistlösning den 12 december 2014, och har 
betalat erforderlig avgift samt begärt att ärendet ska avgöras av en tvistlösare. 
 
Ansökan har delgivits Innehavaren som inkommit med svaromål den 23 december 2014. 
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Respektive part har kompletterat sina yttranden. 
 
Den 2 januari 2015 lämnades ärendet över till tvistelösaren Peter Hedberg för avgörande. 
 

YRKANDEN 
 
Sökanden har yrkat att domännamnet <satake.se> ska överföras till Vikingsun AB. 
 
Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 
 
Sökanden 
 
Sökanden är innehavare av det svenska varumärket SATAKE (registreringsnummer 280221). 
 
Sökanden säljer köksredskap under varumärket Satake och registrerade under 90-talet 
domännamnet <satake.se>. Domännamnet överläts sedermera till en kompanjon som startade 
egen verksamhet; en verksamhet som Sökanden sedan förvärvade tillsammans med 
varumärket och domännamnet <satake.se>. Domännamnet <satake.se> vidarebefordrade  
besökare automatiskt till hemsidan vikingsun.se som det ompekats till, men domännamnet 
avregistrerades sedan man på Vikingsun inte fått några fakturor för förnyelse tillsänt sig. 
 
Sökanden uppdagade att domänen satake.se pekar på en hemsida med pornografiska inslag. 
Eftersom Sökanden säljer produkter under det registrerade varumärket Satake kan detta 
innebära en stor skada för sökanden.   
 
Innehavaren vidarebefordrar besökare till <satake.se> till <knullkontakten.se> och torde 
därför ha handlat i ond tro när domännamnet registrerades, då  Innehavaren nog endast är ute 
efter att öka trafiken till sin egentliga sida. Därtill förfaller <knullkontakten.se> inte ha någon 
koppling till det omtvistade domännamnet. Det medför att det saknas ett berättigat intresse för 
innehavaren att inneha domännamnet.   
 
 
Innehavaren 
 
Innehavaren registrerade domänen satake.se den 28 februari 2014 genom principen ”först till 
kvarn”.  Satake.se registrerades för en renodlad dejtingsajt riktad mot svenska män som vill få 
kontakt med asiatiska kvinnor. Innehavaren innehar ett flertal domännamn kopplade till olika 
hemsidor för kontakter mellan män och kvinnor, t ex den populära sajten <fru.nu>. 
 
Innehavaren var inte vid registreringstillfället medveten om att sökanden har sålt köksredskap 
under namnet Satake. Innehavarens umgängeskrets har inte heller hört talas om ”ett företag 
som kallas Satake” och kan än mindre koppla ihop Satake med köksredskap.   
 
Innehavaren har inte heller försökt snylta på Sökandens varumärke för att tjäna pengar eller 
bedriva konkurrerande verksamhet. Innehavaren har aldrig tjänat pengar på att äga satake.se.  
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Anledningen till att domännamnet endast har använts för att omdirigera trafik till 
<knullkontakten.se> är att det tar tid att starta en dejtingsajt och den tilltänkta verksamheten 
har ännu inte hunnit starta. 

Om Innehavaren hade blivit kontaktad av Sökanden före tvistlösningsförfarandet hade 
Innehavaren sannolikt överlåtit domännamnet för en summa som understiger kostnaden för 
tvisten. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 
 
I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni 2013 
anges rekvisiten för att domännamn ska kunna överföras. Den första förutsättningen är att 
domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett varumärke eller firma (eller andra 
rättigheter) med rättsgrund i Sverige som Sökanden kan visa rätt till. Den andra 
förutsättningen är att domännamnet används eller har registrerats i ond tro, och slutligen ska 
motparten sakna rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Samtliga förutsättningar måste 
vara uppfyllda för att domännamnet ska kunna överföras till Sökanden. 
 
Rättighet med rättsgrund i Sverige 
 
Sökanden är innehavare av varumärket Satake, vilket registrerades år 2002 under 
registreringsnummer 280221. Det omstridda domännamnet <satake.se> är identiskt med 
Sökandens åberopade varumärke. 
 
Ond tro 
 
Det framgår av ansökan att Innehavaren använder domännamnet för vidarebefordran av 
besökare till en webbplats med kontaktannonser. Sökanden har inte påstått att innehållet 
skulle vara kopplat till Sökandens verksamhet, utan endast att innehållet på hemsidan som det 
omtvistade domännamnet pekar på skadar sökandens verksamhet genom att innehålla 
pornografiskt material. Någon konkurrerande verksamhet föreligger således inte.  
 
Innehavaren har påstått han inte känt till Sökandens kännetecken eller verksamhet före 
tvistlösningsförfarandet. En sökning på internet leder till flertalet träffar avseende Sökandens 
verksamhet under kännetecknet Satake. Även om påståendet om kännedom i och för sig kan 
ifrågasättas är det dock inte visat att Innehavaren verkligen känt till varumärket. Inte heller 
har Sökanden visat att varumärket Satake är allmänt känt.  
 
Vidare finns det inget i ärendet som stöder att Innehavaren registrerat domännamnet för att 
sälja det vidare eller i övrigt för att dra nytta av Sökandens kännetecken. 
 
Mot bakgrund av ovanstående finns det inget som visar att Innehavaren skulle ha känt till 
Sökandens kännetecken vid sin ansökan om domännamnet <satake.se> eller i övrigt 
omständigheter som konstituerar ond tro. 
 
 
Rätt eller berättigat intresse 
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Vid den nämnda utgången i frågan om ond tro saknas anledning att pröva frågan om rätt till 
eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet. 
 
Sökandens ansökan om överförande av <satake.se> skall lämnas utan bifall. 
 
 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
………………… 
……………      
Peter Hedberg             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


