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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2009-12-23    351 
 

SÖKANDE 

Satellitproffsen Syd AB  

211 54 Malmö 

 
Ombud: 
Per S 

211 34 Malmö 

MOTPART 

Göran S 

429 44 Särö 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet satellitproffsen.se 
 
 

 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Domännamnet <satellitproffsen.se> skall överföras till Sökanden. 
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BAKGRUND 

Motparten registrerade den 23 maj 2006 domännamnet <satellitproffsen.se>. 
 
I ansökan daterad den 13 november 2009 har Sökanden ansökt om tvistlösning och begärt att 
ansökan ska prövas av en tvistlösare. 
  
Motparten har inom den angivna svarsfristen på 30 dagar den 26 november 2009 inkommit med 
svar. 
 
Tvistlösaren har inte funnit anledning att begära in någon komplettering enligt § 14 i 
Förfaranderegler för ATF från Sökanden. 
 

YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet <satellitproffsen.se> överförs till Sökanden. 
 
Motparten har bestritt Sökandens yrkande.  
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden  
Satellitproffsen grundades 2003 av Sasan N. Från sin början har Satellitproffsen bedrivit 
internetförsäljning på <satellitproffsen.com> och <satpro.se> och försäljning i butik. 
 
Satellitproffsens internetförsäljning fick ordentlig fart under 2006 som en naturlig följd av 
nedsläckningen av de analoga TV-näten. I samband med detta beslutade Sökanden att ändra 
bolagsform till ett aktiebolag för att främja bolagets utveckling. 
 

Sökanden är i Sverige registrerad innehavare av varumärket SATELLITPROFFSEN. Sökanden 
ansökte om varumärkesskydd den 8 september 2006 och varumärket registrerades den 16 mars 
2007 under registreringsnummer 387578. Det registrerade skyddsomfånget omfattar klasserna 35, 

38 och 45.  

Satellitproffsens verksamhet utgörs av inköp och försäljning av digitala antenner och därmed 
förenlig verksamhet. Detta sker i en fysisk butik samt på internet. Både butiken och hemsidan bär 
namnet <Satellitproffsen>. 
 

Den 23 maj 2006 registrerade motparten det omtvistade domännamnet <satellitproffsen.se>. 
Motparten företräder CarSod Digitaltvexperten AB (nedan Digitaltvexperten) som på sin hemsida 
bedriver försäljning av liknande och identiska produkter som återfinns hos Satellitproffsen. 
 

Sökanden har sedan motpartens registrering av domännamnet <satellitproffsen.se> varit i kontakt 
med motparten och försökt förmå honom att överlåta domännamnet i fråga. Första gången var i 
samband med motpartens registrering av det omtvistade domännamnet.  
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Satellitproffsen har funnits som hemsida med internethandel och forum sedan 2003. Sedan dess 
har Satellitproffset och Satellitproffsen arbetat in namnet bland fackmän och konsumenter. 
 
Rätt eller berättigat intresse 
Motparten har ingen rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. 

Sökanden har inte gett motparten tillstånd att låta registrera domännamnet <satellitproffsen.se> 

som efter att toppdomänstillägget tagits bort är: 

- identisk med domännamnet <satellitproffsen.com> som användes vid tiden 

för motpartens registrering av det omtvistade domännamnet. 

- lätt förväxlingsbart med Satellitproffsens firmanamn. 

Det är uppenbart att registreringen av domännamnet <satellitproffsen.se> varit i syfte att vilseleda 
konsumenter, störa affärsverksamheten för Satellitproffsen och förhindra Satellitproffsen att själva 
använda domännamnet <satellitproffsen.se>. 

Registrering och användning i ond tro 
Domännamnet <satellitproffsen.se> har uppenbart registrerats och används i ond tro. Namnet 
SATELLITPROFFSEN användes av Sökanden och var känt före registreringen av det omtvistade 
domännamnet <satellitproffsen.se>. Motparten är verksam i samma bransch som Satellitproffsen 
och det är helt uteslutet att registreringen av domännamnet <satellitproffsen.se> skett utan 
kännedom om Satellitproffsen och Satellitproffsens verksamhet. Domännamnet 
<satellitproffsen.se> har under en period länkats vidare till Digitaltvexpertens hemsida. 

Motpartens registrering av domännamnet <satellitproffsen.se> stör Satellitproffsens verksamhet. 
 
Motparten 
Göran S bestrider bifall. 
Följande finns klart uttryckt på iis (.se) hemsida angående regler för domännamn. 
 

• Vem som helst kan registrera en .se-domän förutsatt att den är ledig. 

• principen om "först till kvarn" gäller 

• en .se-domän får innehålla minst två och högst 63 tecken 

• en .se-domän får innehålla bokstäverna a-z, å, ä, ö, é och ii samt siffrorna 0-9, bindestreck 
och skrivtecken som förekommer i de 
officiella svenska minoritetsspråken eller i våra nordiska grannländers språk 

• innehavaren måste uppge en fungerande e-postadress och fullständiga kontaktuppgifter 

• Det valda namnet inte strider mot lag eller gör intrång i annans rätt, exempelvis ett 
varumärke. 

 
Enligt de regler som finns råder "först till kvarn" för att teckna domäner. Motparten var först till 
kvarn på denna domän.  
 
Kriteriet l. 

Sökanden måste ha en rättighet t ex varumärke eller firma) med giltighet i Sverige. 

Vid tillfället då domänen tecknades (23 maj 2006) fanns inte det registrerade varumärket 
"satellitproffsen". Det fanns inte heller någon firma med namn "satellitproffsen". Detta innebär att 
sökanden vid tillfället inte hade något som gör kriteriet l gällande. 
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Kriteriet 2. 

Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han registrerade eller använde domännamnet 

Det faktum att Satpro vid tillfället hade plagierat ett antal texter från en av motpartens hemsidor 
(och fortfarande har kvar dessa plagiat trots påstötningar) kan ha en viss inverkan på dennes beslut 
att registrera domänen. Så ond tro kan kanske på grund av det hävdas. 
 
Kriteriet 3. 

Innehavaren ska inte heller ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. 

Göran S har under hela sitt liv haft ett intresse av elektronik i alla former. De senaste 20 åren har 
han varit yrkesverksam inom elektronik. Under tidigt 90-tal utvecklades intresset till att omfatta 
även datorer varför Internet och så småningom hemsidor också blivit ett intresse. 

Motparten har idag en egen webshop för privatkonsumenter och en för återförsäljare. Han driver 

ett forum och har under på väg. Dessutom har han ett antal vanliga hemsidor om allt mellan 

himmel och jord. Dessa uppdateras i mån av tid och intresse/engagemang för stunden. Utöver 

detta har motparten även en ständigt växande portfölj av domännamn, idag 61 stycken, varav ett 
antal har innehåll medan andra väntar på att fyllas med innehåll. 

Motpartens intresse för elektronik och hans intresse för att driva hemsidor i allmänhet och om 

elektronik i synnerhet bevisar att han har ett berättigat intresse till domännamnet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kriteriet ett och kriteriet tre inte är uppfyllda, samt att kriteriet 
två endast kan ses som tveksamt uppfyllt. 

Sökanden har inte varit i kontakt med motparten vid tillfället för tecknandet för att få domänen 

överförd. Tidigaste kontakten i ärendet var 2009-10-01. 

Ett annat intressant faktum i ärendet är att sökanden har haft två domäner fram till den 13 augusti 
2009, <satpro.se> och <satellitproffsen.com>. Någon i deras it-organisation har sannolikt begått 
ett fel, varför domänen <satellitproffsen.com> registrerades av ett domänparkeringsföretag 
(portfoliobrains) den 18 oktober 2009. Sökandens egen registrering av domänen förföll den 13 
augusti, och det är Göran S antagande att de missat att förnya den. Istället för att försöka återta 
den domänen har sökanden vänt sig mot honom.  
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Ett domännamn kan, enligt de Allmänna villkoren punkt 6.4 c), i samband med 
tvistlösningsförfarande avregistreras eller överlåtas till den som begärt sådant förfarande om 
domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. varukännetecken eller 
näringskännetecken vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan 
visa rätt, och 
– Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och 
– Domännamnet registrerats eller använts i ond tro 
 
Tvistlösaren gör följande bedömning. 
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Förväxlingsbart 
Sökanden har i sin skrift som grund för att yrkandet av överföring åberopat att Satellitproffsen är 
en välkänd återförsäljare av utrustning för mottagning av digitalTV och att Sökandens butik och 
hemsida <satellitproffsen.com> var väl inarbetat vid tiden för motpartens registrering av det 
omtvistade domännamnet. 
 
Sökanden har överhuvudtaget inte lämnat in någon bevisning för att styrka att varu- och 
firmamärket SATELLITPROFFSEN är inarbetat nu eller då, vid domännamnets registrering. 
Tvistlösaren anser således inte att det omtvistade domännamnet på denna grund är förväxlingsbart 
med ett varu- eller kännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket sökanden kan visa rätt. 
 
Emellertid har sökanden i angivandet av omständigheterna angett att han är ägare till aktiebolag 
med firma Satellitproffsen Syd AB samt till den svenska varumärkesregistreringen nr 387578, 
satellitproffsen. Kopia av registreringsbevis för firma och varumärke har getts in i ärendet. Både 
firmaregistreringen och varumärkesregistreringen är varu- och/eller näringskännetecken vilka har 
rättsgrund i Sverige och som sökanden har kunnat visa rätt till. Såsom ansökningsskriften får 
förstås är detta en omständighet som åberopas till stöd för yrkandet i enlighet med 
förfarandereglerna för det alternativa tvistlösningsförfarandet. Det omtvistade domännamnet är, 
när toppdomänen .se, som enligt etablerad praxis inte anses vara särskiljande, tas bort, identiskt 
med sökandens registrerade varumärke och förväxlingsbart med sökandens firmadominant och 
registrerade varumärke. Att vid tiden för registreringen av det omtvistade domännamn dessa 
rättigheter inte fanns har inte någon betydelse för kriteriet om förväxlingsbarhet. Däremot kan 
det ha inverkan på bedömningen av övriga kriterier. 
 
Tvistlösaren finner sammanfattningsvis att kravet på att domännamnet skall vara identiskt eller 
förväxlingsbart med kännetecken som sökanden har rätt till i Sverige, är uppfyllt. 
 
Rätt eller berättigat intresse 
Det är sökanden som primärt skall visa att motparten saknar rätt eller berättigat intresse till det 
omtvistade domännamnet. Sökanden har i förevarande fall anfört att han inte har gett tillstånd till 
motparten att registrera domännamnet ifråga. Vidare har anförts att det är uppenbart att 
registreringen av domännamnet <satellitproffsen.se> varit i syfte att vilseleda konsumenter, störa 
affärsverksamheten för Satellitproffsen och förhindra Satellitproffsen att själva använda 
domännamnet <satellitproffsen.se> 
 
Generellt sett kan sägas att ett berättigat intresse anses uppstå om innehavaren använt eller 
förberett användning av domännamnet i samband med marknadsföring av varor eller tjänster 
innan tvistlösningen inleddes, om domännamnet är allmänt känt för innehavaren eller om det inte 
används i kommersiellt intresse för att vilseleda konsumenterna eller skada ett känneteckens eller 
rättighets anseende.   
 
Den tid som hinner passera från det att domännamnet registreras till dess att sökanden reagerar på 
registreringen har betydelse i detta avseende. Har det gått en längre tid, som i detta fall dryga tre 
år innan sökanden har reagerat, trots vetskap om att registreringen har skett, kan det finnas skäl 
att anse att sökanden genom passivitet har avstått sin rätt. Som det betonas i de skrivelser som 
föregick inrättandet av det alternativa tvistlösningsförfarandet i Sverige, är förfarandet endast 
avsett för klara fall av missbruk. Innehavaren kan också under denna tid ha skaffat sig ett 
berättigat intresse.      
 
Motparten har anfört att han har ett stort teknikintresse och ett stort antal domännamn som 
antingen har eller väntar på att få ett innehåll. Mot bakgrund av den epostkorrespondens som 
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ingivits av sökanden framstår det dock som klart att det primära intresset för motparten inte 
består i att odla ett generellt intresse för teknik utan snarare att försöka stävja påstådda (och för 
den delen medgivna) plagiat. Motparten erbjuder inte varor eller tjänster under sagda 
domännamn och är inte heller allmänt känd under domännamnet ifråga. Inte heller kan det 
omtvistade domännamnet anses var en förutsättning för att upprätta den hemsida som annonseras 
på hemsidan knuten till domännamnet.  
 
Tvistlösaren finner mot denna bakgrund det visat av sökanden att motparten saknar rätt eller 
berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.    
 
Ond tro  

Sökanden har hävdat att, under åberopande av ovan nämnda epostkorrespondens, det omtvistade 
domännamnet uppenbart har både registrerats och använts i ond tro. Vidare har sökanden uppgett 
följande. Namnet SATELLITPROFFSEN användes av sökanden och var känt före registreringen av 
det omtvistade domännamnet. Motparten är verksam i samma bransch som sökanden och det är 
helt uteslutet att registreringen av domännamnet skett utan kännedom om Satellitproffsen och 
Satellitproffsens verksamhet. Det omtvistade domännamnet har även under en period länkats 
vidare till Digitaltvexpertens hemsida. 
 
Motparten har anfört att det vid registreringstillfället inte fanns någon varumärkes- eller 
firmaregistrering med detta namn. Vidare har motparten själv uppgett att det faktum att 
sökanden vid tillfället hade plagierat ett antal texter från en av hans hemsidor (och fortfarande har 
kvar dessa plagiat trots påstötningar) kan ha haft en viss inverkan på hans beslut att registrera den 
omtvistade domänen. 
 
Tvistlösaren vill till att börja med poängtera att sökanden skall visa att domännamnet antingen 
registrerats eller använts i ond tro. Det är således inte, till skillnad från tvistlösning som följer de 
internationella UDRP-reglerna, nödvändigt att visa ond tro både vid registrering och vid 
användning. 
 
Som tvistlösaren har konstaterat ovan har sökanden inte gett in någon bevisning som styrker 
påståendet att namnet Satellitproffsen användes eller var känt vid tiden för registrering av det 
omtvistade domännamnet. Enligt 19 § handelsregisterlagen (1974:157) och flera andra lagar med 
firmarättsligt innehåll gäller en presumtionsregel enligt vilket registrering av firma anses ha 
kommit till allmänhetens kännedom. Denna presumtionsregel gäller fr o m att en 
firmaregistrering kungjorts och gäller även för aktiebolagsfirmor. Mot bakgrund av motpartens 
eget medgivande och den epostkorrespondens som ingivits finner dock tvistlösaren att 
registreringen skett i ond tro. Det är även uppenbart att användningen och det fortsatta innehavet 
av det omtvistade domännamnet har skett i syfte att ge ett övertag i förhållande till tvisten om 
plagiering. Motparten får därför anses ha varit medveten om sökandens rättigheter till namnet 
satellitproffsen. 
 
På grund av det anförda skall ansökan bifallas och domännamnet <satellitproffsen.se> överföras 
till sökanden. 
 

 
På .SE vägnar 
 
…………………………………………………………… 
Jonas Gulliksson 


