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BAKGRUND 

 
Sökanden ansökte om tvistlösning i skrift av den 2 december 2009, vilken inkom till .SE den 4 
december 2009, och begärde att ansökan skulle prövas av en tvistlösare. 
 
Motparten inkom med svarsskrift till .SE den 8 januari 2010, daterad samma dag. 
 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet settman.se skall överföras till Sökanden 
 
Motparten bestrider att domännamnet settman.se överförs till Sökanden. 
 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden: 
 
Sökanden, Peter Settman AB, driver under sin firma verksamhet i form av TV-produktion och 

programledaruppdrag med Peter Settman. Sökanden registrerade domännamnet settman.se hos 

.SE någon gång under år 2007. Registrering, fakturabetalningar mm som hänförde sig till detta 

domännamn, liksom andra domännamn som Sökanden har eller efterhand registrerat, hanterades 

av företaget Active 24 för Sökandens räkning. För det ifrågavarande domännamnet har Active 24 

betalat registreringsfakturan för perioden 2009.03.06 – 2010.03.05, således för Sökandens 

räkning. 

 

Sökanden har också andra domännamnsregistreringar, såsom settman.com, settman.nu, 

settman.tv, petersettman.se, petersettman.com, petersettman.nu och petersettman.tv. 

 

Vid början av år 2009 ville Sökanden samla alla sina domännamnsregistreringar hos en registrar, 

nämligen Loopia. Därmed sade Sökanden upp sitt avtal med Active 24 och förlitade sig på att 

avgiften för det ifrågavarande domännamnet skulle hanteras genom en räkning från Loopia. Så 

blev emellertid inte fallet och detta misstag ledde till att domännamnet settman.se avfördes från 

Sökandens registrering och blev tillgängligt för andra att söka.  
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Sökanden var dock inte medveten om att Sökandens registrering hade förfallit, förrän Motparten 

lät meddela Sökanden 2009.10.19 att han var innehavare av domännamnet och att han kunde 

tänka sig att sälja detsamma till Sökanden. 

 

Ordet settman är starkt förknippat med Peter Settman, vilken är en av Sveriges mest anlitade 

programledare i TV-produktioner. Sökningar via olika sökmotorer på Internet på ordet settman 

ger ingen annan koppling än till Peter Settman. Motparten har inget eget berättigat intresse av 

domännamnet, bedriver ingen verksamhet under detsamma och har med all sannolikhet 

registrerat det i ond tro, troligen med syfte att försöka sälja det till Sökanden. 

 

Motparten: 
 
Våren 2009 studerade Motparten listan hos IIS över domännamn som nyligen blivit lediga. Han 

såg då att settman.se var tillgängligt och fann domännamnet intressant. Tanken var att det skulle 

kunna användas för en sajt för så kallad nätdejting, alltså en kontaktsajt som Motparten hade 

planer på att etablera. Skälet var att domännamnet bestod av två ord som kunde vara intressanta i 

sådant sammanhang, nämligen ”sett” och ”man”. Dessa planer realiserades dock inte men några 

månader senare föreslog en vän till Motparten att domännamnet skulle säljas till Peter Settman. 

Han tog sådan kontakt och förklarade sig villig att överlåta domännamnet till Sökanden, vilken 

dock inte accepterade utan framhöll att domännamnet egentligen var Sökandens. 

 

Motparten säger sig nu vilja fortsätta med det projekt som han avsett skulle genomföras med 

användning av det ifrågavarande domännamnet. Motparten uppger härvidlag att han redan börjat 

använda settman.se, men anger inte i vilka hänseenden eller på vilket sätt. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får enligt villkoren för registrering av domännamn överföras till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt 

tvistlösning kan visa rätt och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet och iii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro.  
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För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med en begäran om överföring av ett 

domännamn måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Det kan tilläggas att tvistlösningsförfarandet 

är avsett att bara omfatta klara fall av missbruk. 

 

 

1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken 

 

Sökanden är innehavare av firmaregistreringen Peter Settman Aktiebolag, således en firma med 

rättsgrund i Sverige. Sökandens firma innefattas i sin helhet i det omtvistade domännamnet med 

tillskott av förnamnet på den person som Sökandens firma baserar sin verksamhet på. Ordet 

settman måste uppfattas som firmadominanten. Det är också möjligt, kanske högst sannolikt, att 

ordet settman är ett väl inarbetat varukännetecken för de tjänster som Peter Settman erbjuder i 

Sverige. 

 

Tvistlösaren noterar således att Sökanden är innehavare av en firma, möjligen också ett 

varukännetecken, skyddat eller skyddade i Sverige, med vilken eller vilka det aktuella 

domännamnet är identiskt och därmed förväxlingsbart.  

 

2. Rätt eller berättigat intresse  

Motparten tillhandahåller en webbsida under det omtvistade domännamnet, vilken bara återger 

följande meddelande: 

”Välkommen till settman.se, Sveriges bästa dejtingsajt för kvinnor! Sidan är under uppbyggnad, 

välkommen tillbaka lite senare!” 

 

Någon verksamhet torde således inte ha bedrivits under domännamnet och sker således inte heller 

för närvarande på något sätt som skulle motivera tal om berättigat intresse hos Motparten att 

behålla domännamnet. Så sent som i oktober 2009 har Motparten också försökt överlåta 

domännamnet till Sökanden. Innehavarens användning eller potentiella användning av 

domännamnet innebär troligen risk för vilseledanden för besökare på hemsidan www.settman.se. 

Tvistlösaren kan således inte finna att Motparten skall anses ha en rätt till eller ett berättigat 

intresse av det omtvistade domännamnet.  
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3. Ond tro    

 

Punkten 6.4 e) i Registreringsvillkoren anger vissa omständigheter som, om de är styrkta, särskilt 

får anses visa ond tro. Dessa är att registreringen eller användningen tillkommit i syfte att sälja 

eller överlåta domännamnet till den som har begärt tvistlösningen eller en konkurrent till denne, 

att domännamnet registrerats i syfte att hindra den som har begärt tvistlösningen att kunna 

använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller att domännamnet har 

registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. Också här är det fråga om 

exempel. Också andra omständigheter kan påverka bedömningen. 

 
Som tvistlösaren kommit fram till saknar Motparten rätt eller berättigat intresse till det 

omtvistade domännamnet. Syftet med Motpartens potentiella verksamhet kan inte uppfattas som 

annan än den som framträder av hemsidans disposition, således att söka anknytning till Sökandens 

person och de goodwillvärden som personnamnet kan vara bärare av. Motparten får antas ha känt 

till Sökandens namn vid registrering och vid användning av domännamnet i anslutning till den 

tentativa hemsidan. 

 
Tvistlösaren finner att de omständigheter som Sökanden har åberopat visar att motparten vid 

registreringen eller vid sin användning av domännamnet måste ha känt till sökanden och dennes 

affärsverksamhet, något som bekräftas av försöket att sälja domännamnet till Sökanden, något som 

tyder på att Motparten varit i ond tro. Tvistlösaren kan inte finna att de störningar som kan ha 

skett eller som kan komma att ske i sökandens affärsverksamhet, om Motparten får fortsätta 

använda domännamnet, kan betecknas som obetydliga. 

 

Mot denna bakgrund finner tvistlösaren att registreringen och i vart fall användningen av det 

omtvistade domännamnet har skett i ond tro 

 

Samtliga tre krav för att domännamnet settman.se skall överföras till Sökanden är därmed 

uppfyllda. 

 

 
 
På .SE vägnar 
 
 
…………………………………………………….. 
Jan Rosén 


