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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <singelresor.se>. 

 

 

 

 

BESLUT 

 

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <singelresor.se> lämnas utan bifall. 

 

 



BAKGRUND 

 

Sökanden, Singelresor Norden AB, lämnade in ansökan om alternativ tvistlösning avseende 

domännamnet <singelresor.se> den 30 januari 2014. Sökanden begärde att ansökan skulle 

prövas av en tvistlösare samt att ansökan skulle prövas enligt Påskyndat förfarande vid 

uteblivet svar från Motparten. 

 

Innehavaren lämnade in ett bemötande av ansökan den 18 februari 2014 med bestridande av 

Sökandens begäran om överföring och accepterade samtidigt att ärendet prövas av en 

tvistlösare. Båda parter har därefter inkommit med kompletterande inlagor och tillhörande 

bemötanden. 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur(.SE) har utsett Bengt Eliasson till tvistlösare och ärendet 

överlämnades till tvistlösaren för avgörande den 18 februari 2014. Tvistlösaren har med 

anledning av parternas kompletterande inlagor utsträckt tiden för beslut. 

 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <singelresor.se> ska överföras till Sökanden. 

 

Innehavaren har bestridit Sökandens yrkande. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden 

Till stöd för sin ansökan har Sökanden åberopat sin firma Singelresor Norden, som 

registrerades hos Bolagsverket som enskild firma 2003-12-06 och senare, 2011-01-13, som 

firma till Sökandens nuvarande aktiebolag under firman Singelresor Norden AB. Sökandens 

verksamhet omsätter idag 10 miljoner och är Sveriges enda resebyrå som anordnar gruppresor 

för singelresenärer. Verksamheten har byggts upp under 10 år och har under den tiden genom 

annonsering i tidningar, radioreklam mm blivit ett väletablerat namn inom resebranschen. 

 

Innehavaren bedriver ingen egen verksamhet som kan förknippas med domännamnet utan 

domännamnet användes för länkning till mer eller mindre rumsrena företag. För ett antal år 

sedan erbjöds Sökanden att förvärva domännamnet för 300 000 kr. 

 

Sökanden menar att varumärket Singelresor är registrerabart på samma sätt som andra 

liknande varumärken, tex Kina resor, Indien resor eller Fritidsresor. 

 

Innehavaren 

 

Domännamnsinnehavaren, PMG Media Group AB (PMG), är ett väletablerat företag inom 

mediabranschen som sysslar med bl.a. reklamförsäljning och produktion av information för 

tryckt och elektronisk media. Företaget affärside bygger på att utveckla och driva 

internetrelaterade tjänster.  

 



Domännamnet övertogs 2003 från dotterbolaget Singel Sverige HB och användes idag som en 

allmän informationssite för olika leverantörer av singelresor. 

 

Efter antal påstötningar från Sökanden erbjöds denna att förvärva verksamhetsgrenen 

singelresor.se mot viss ersättning, men detta accepterades inte av Sökanden som istället valde 

att inleda ett tvistlösningsförfarande. 

 

Sökandens firma Singelresor Norden AB består av det för den aktuella verksamheten 

beskrivande ordet Singelresor samt den geografiska beteckningen Norden. Sökanden har 

således inget skydd för ordet Singelresor i sig utan enbart för den kombinerade firman 

Singelresor Norden AB. Den omständigheten att ordet Singelresor förekommer både i 

domännamnet och firman medför inte att det föreligger identitet eller likhet med något som 

Sökanden kan visa rätt till. 

 

Domännamnet registrerades åtta år innan Sökandens nuvarande aktiebolagsfirma och flera 

månader innan Sökandens tidigare enskilda firma. Det beskrivande ordet Singelresor tillhör 

inte Sökanden vare sig vid tidpunkten för registrering av domännamnet eller senare. Det 

beskrivande ordet Singelresor har även använts av andra aktörer inom resebranschen som 

erbjuder singelresor. 

 

Innehavaren har därför både registrerat och använt domännamnet <singelresor.se> i god tro. 

Vidare användes begreppet singelresor i dess beskrivande form både av Innehavaren och 

andra aktörer varför Innehavaren har klart berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.  

 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ”.SE” 

tillämpas principen ”först till kvarn”, innebärande att ansökningar om tilldelning prövas i den 

ordning de förs in i .SE:s register. 

 

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen .SE, punkt 7.2, 

avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 

identiskt med eller liknar ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, - 

konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) – en titel på annans 

skyddade litterära eller konstnärliga verk – ett namn som skyddas genom förordningen om 

vissa officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning 

som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som 

skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket 

den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond 

tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

 

Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige 

 

Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt eller liknande med ett domännamn ska 

bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Sökanden 

har inte visat att han är innehavare av ett med domännamnet <singelresor.se> identiskt eller 

liknande kännetecken, som genom registrering eller inarbetning har rättsgrund i Sverige. 



 

Den av Sökanden åberopade firman Singelresor Norden AB bestå enbart av det för 

verksamheten ifråga beskrivande begreppet Singelresor samt den geografiska beteckningen 

Norden och firmaskyddet avser därför endast den kombinerade firman i sin helhet. Några 

andra av Sökanden åberopade omständigheterna eller bevisningen styrker inte att 

SINGELRESOR är ett för Sökanden registrerat eller inarbetat kännetecken. Begreppet 

singelresor användes för övrigt också av andra aktörer på marknaden och är närmast att 

betrakta som rent beskrivande för resebyråverksamhet eller liknande reseverksamhet som 

bedrivs av olika aktörer på marknaden. 

 

Mot bakgrund härav finner tvistlösaren att Sökanden inte innehar ett med domännamnet 

<singelresor.se> identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige. Kravet på att 

domännamnet ska vara identiskt eller liknande med ett kännetecken med rättsgrund i Sverige 

och som Sökanden har rätt till är således inte uppfyllt. 

 

Det finns mot bakgrund härav inte någon anledning att pröva om Innehavaren ska anses vara i 

ond tro eller om det föreligger någon rätt eller berättigat intresse för Innehavaren. 

 

 

Ansökan om överföring ska därför lämnas utan bifall. 

 

 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………      

Bengt Eliasson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


