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Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <skanskagastronomipriset.se>.

Beslut
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet till denne lämnas utan bifall.

Bakgrund
Sedan Sökanden kommit in med en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende det
omtvistade domännamnet tillställdes ansökan Innehavaren som gavs möjlighet att komma in med
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yttrande. Sedan ett sådant yttrande kommit in, daterat den 14 oktober 2016, utsåg IIS den 19
november 2016 Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 15 december 2016.
Yrkanden
Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har bestritt yrkandet.
Parterna har anfört
1.

Sökanden

Sökanden är ett företag som har funnits på den svenska marknaden sedan början av 1990-talet
och är specialiserad på marknadsföring och import av alkoholhaltiga drycker.
När det först gäller rättigheter med rättsgrund i Sverige har Sökanden anfört att den innehar det
svenska varumärket ”SKÅNSKA GASTRONOMIPRISET”, som registrerades den 21 juli 2015
efter en ansökan som kom in den 23 februari 2015. Sökanden innehar alltså rätten till ett
varumärke med rättsgrund i Sverige och utnyttjar detta varumärke genom att upplåta
användningsrätten till den ideella föreningen Sällskapet Malmö Akvavit. Denna använder i sin tur
varumärket i samband med att man delar ur utmärkelser under namnet ”Skånska
Gastronomipriset” till skånska mat- och dryckesaktörer.
Med avseende på Innehavarens onda tro har Sökanden anfört att den person som är
ställföreträdare för Innehavaren under någon tid var engagerad i det nyssnämnda sällskapet och
då på styrelsens uppdrag och med Sökandens medgivande lät registrera domännamnet för
föreningens räkning under förutsättning att det ställdes till föreningens förfogande. Denna
registrering skedde i Innehavarens namn men varken föreningen eller Sökanden har fått tillgång
till domännamnet. I ett brev daterat den 16 juni 2016 blev Innehavaren informerad om Sökandens
rättigheter och uppmanades att överföra domännamnet till Sökanden. Detta skedde dock inte.
Den hemsida till vilken domännamnet hänför sig, dvs. ”www.skanskagastronomipriset.se”, kan
enligt Sökanden inte anses vara använd för något särskilt ändamål. Innehavarens registrering av
domännamnet hindrar enligt Sökandens uppfattning endast denne från att registrera sitt
varumärke som domännamn under toppdomänen ”.se”. Detta innebär enligt Sökanden att
domännamnet används i ond tro.
När det slutligen angår Innehavarens avsaknad av rätt eller berättigat intresse anför Sökanden
först att det inte av hemsidan framgår att denna används för något särskilt ändamål och att det
således inte av denna framgår att Innehavaren skulle ha något berättigat intresse. Ingen annan
än Sökanden har registrerade varumärkes- och firmarättigheter till kännetecknet ”SKÅNSKA
GASTRONOMIPRISET”. Innehavaren har sålunda enligt Sökanden inte någon på registrerade
varumärkes- eller firmarättigheter grundad rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.
Sökanden pekar vidare på att denne gav in ansökan om registrering av det nämnda varumärket i
februari 2015 men varken dessförinnan eller därefter uppmärksammat att någon annan gjorde
anspråk på kännetecknet. Mot bakgrund av vad som nu har anförts kan enligt Sökanden
Innehavaren inte anses ha någon rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet.
2.

Innehavaren

Innehavaren har först anfört att den är initiativtagare både till beteckningen ”SKÅNSKA
GASTRONOMIPRISET” och till den tävling som anordnas under namnet i fråga. I mitten av 2014
presenterade Innehavaren konceptet och namnet för Sökanden i syfte att få till stånd ett
samarbete. Detta accepterades av Sökanden. Den 30 december 2014 registrerade Innehavaren
det omtvistade domännamnet i syfte att skydda sin idé. Den 23 januari 2015 delades Skånska
Gastronomipriset ut för första gången i Malmö med Innehavaren som konferencier och
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juryordförande. Innehavaren framhåller att förvärvet av domännamnet och anordnandet av det
dithörande evenemanget helt byggde på Innehavarens eget initiativ. Varumärket existerade inte
vid den tiden och det är inte riktigt att domännamnet registrerats på Sökandens initiativ. I februari
2015 ansökte emellertid Sökanden om registrering av varumärket ”SKÅNSKA
GASTRONOMIPRISET” utan att informera Innehavaren. Den 3 november 2015 avslutade
Innehavaren skriftligen samarbetet med Sökanden.
Innehavaren har vidare anfört att den också har registrerat varumärket ”SVENSKA
GASTRONOMIPRISET” och det motsvarande domännamnet <svenskagastronomipriset.se>.
Domännamnet <skanskagastronomipriset.se> måste anses ligga mycket nära detta varumärke.
Innehavaren anser det mycket viktigt att behålla alla kopplingar till värde- och nyckelord i sitt
registrerade varumärke. Innehavaren har därutöver anfört att den har för avsikt att aktivera den
omtvistade domänen i syfte att kommunicera den riksomfattande prisutdelningen. Innehavaren
saknar därför intresse av att lämna över sitt domännamn till en konkurrerande verksamhet.
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.

2.
3.

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.
Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.
Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

I Anvisningar gällande ATF finns upplysningar till ledning för 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
Av utredningen framgår att Sökanden är innehavare av varumärket ”SKÅNSKA
GASTRONOMIPRISET” enligt en registrering den 21 juli 2015 på grundval av en ansökan gjord
den 23 februari samma år. Sökanden innehar alltså ett varumärke med rättsgrund i Sverige och
till vilket Sökanden har rätt i Registreringsvillkorens mening.
Det omtvistade domännamnet innehåller varumärket med den skillnaden att de två orden är
sammanskrivna och att bokstaven ”å” utbytts mot ”a” samt att toppdomänen ”.se” ingår. Enligt
tvistlösarens uppfattning föreligger sådan likhet mellan varumärket och det omtvistade
domännamnet som avses i Registreringsvillkoren.

Registrering och/eller användning i ond tro
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Det föreligger motstridiga uppfattningar mellan parterna när det gäller omständigheterna kring
registreringen av det omtvistade domännamnet. Enligt Innehavaren skedde denna registrering
därför att denne önskade skydda sin idé rörande gastronomipriset och konceptet kring dess
utnyttjande. Sökanden hävdar å sin sida att denna registrering skedde på dess uppdrag och
under förutsättning att domännamnet ställdes till Sökandens förfogande. Dessa oklarheter är inte
sådana att de ska avgöras i denna typ av tvistlösningsförfarande eftersom det här endast gäller
att bedöma om vad som har anförts ger grund för ett antagande att Innehavaren – som
Sökanden har hävdat – har använt domännamnet i ond tro. I detta hänseende kan först slås fast
att domännamnet enligt Innehavarens obestridda uppgift registrerades den 20 december 2014
medan ansökan om registrering varumärket gjordes först i februari 2015. Detta förhållande och
de övriga omständigheter som har anförts kan inte anses visa att Innehavaren har registrerat
domännamnet i ond tro. När det sedan gäller ond tro vid användningen av domännamnet har
Sökanden hävdat att registreringen gjordes på vägnar av Sällskapet Malmö Akvavit utan att detta
sedan fått tillgång till domännamnet. Innehavaren har för sin del anfört att den registrerat
domännamnet på eget initiativ för att skydda en idé som var hans. Mot denna bakgrund och med
hänsyn också till vad parterna i övrigt har anfört kan Sökanden inte mot Innehavarens
bestridande anses ha visat att det omtvistade domännamnet har använts i ond tro.
Rätt till eller berättigat intresse
De omständigheter som har nämnts vid bedömningen av Innehavarens användning av
domännamnet i ond tro har betydelse också när det gäller att bedöma dess rätt till eller
berättigade intresse i domännamnet. Därtill ska läggas Innehavarens uppgifter om sin
verksamhet, bland annat registreringen av varumärket ”SVENSKA GASTRONOMIPRISET” och
dithörande domännamn samt planerna för det vidare utnyttjandet av dessa rättigheter och det
kommersiella intresset av att skydda kopplingarna till specifika element i detta nya varumärke.
Dessa element och den utredning som i övrigt har lagts fram i ärendet kan inte anses visa att
Innehavaren skulle sakna rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.
Sammanfattning
De överväganden som har redovisats i det föregående innebär enligt tvistlösarens uppfattning att





det föreligger sådan likhet mellan Sökandens registrerade varumärke ”SKÅNSKA
GASTRONOMIPRISET” och det omtvistade domännamnet som anges i
Registeringvillkoren,
det inte visats att det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och
det inte visats att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Vid denna utgång ska yrkandet om överföring av domännamnet lämnas utan bifall.

På IIS vägnar

………………………………
Henry Olsson
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