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780 67 Sälen 

 
Ombud: 

Advokatfirman Glimstedt, Jonas G/Claes S 

102 45 Stockholm 

MOTPART 

Ulf J 

436 45 Askim 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen skistarshop.se samt skistar-shop.se 
 
 
 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Domännamnen skistarshop.se och skistar-shop.se skall överföras till Sökanden. 

 

BAKGRUND 

 
Den 26 maj 2009 gav Skistar AB (”Sökanden”) in ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande 

för domännamnen skistarshop och skistar-shop.se till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). 

Domännamnen innehas av Ulf J (”Motparten”). 

Motparten har besvarat ansökan den 26 juni 2009.  Sökanden begärde att ansökan skulle prövas av 

tre tvistlösare. 
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YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnen skall överföras till Sökanden. Motparten har bestritt 

yrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 

Sökanden driver alpina skidanläggningar i Åre, Sälen, Vemdalen samt Trysil och Hemsedal i 

Norge. Sökanden är innehavare av firman Skistar AB, det registrerade ordmärket SKISTAR samt 

ett registrerat figurmärke som innehåller ordet SKISTAR. Bolaget har dessutom registrerat ett 

figurmärke som innehåller ordet SKISTARSHOP för Sökandens butiker i Åre.  

 

Under domänadressen skistarshop.com till vilken skistarshop.se är länkad driver Motparten en 

webbplats innefattande information om försäljning av skidutrustning samt marknadsföring för 

olika företag i Åretrakten. Sökanden anför att domänadresserna skistarshop.se och skistar-shop.se 

är förväxlingsbara med Sökandens firma; Skistar AB och dess registrerade ord- och figurmärken; 

SKISTAR samt SKISTARSHOP. Sökanden har vidare anfört att motparten saknar rätt eller 

berättigat intresse till domännamnen samt att motparten registrerat domännamnet i ond tro eller 

i vart fall använt domännamnet i ond tro. Registreringen av domännamnen inverkar enligt 

Sökanden störande på Sökandens verksamhet genom att Sökandens egen webbplats på grund av 

förväxlingsrisken med domännamnen riskerar att tappa besökare samt genom att Sökanden 

hindras från att själv använda domännamnen för upplysning om sina egna produkter och tjänster. 

Utöver det sagda inverkar registreringen av domännamnen enligt Sökanden störande på dennes 

verksamhet genom att webbplatsen är förväxlingsbar och innehåller marknadsföring av Sökandens 

konkurrenter vilket medför goodwill-skador. 

 

Motparten 

Motparten har anfört att Sökanden inte visat att rekvisiten för överföring är uppfyllda. Motparten 

anser att förväxlingsrisk inte föreligger eftersom det av hemsidan framgår att den innehas av en 

privatperson. Ingen skulle därför kunna förledas till att tro att det finns en koppling mellan 

hemsidan som bedrivs utan vinstintresse och Sökandens verksamhet som är kommersiell. 

Motparten har framhållit att han äger berättigat intresse till domännamnet eftersom han enligt 

egen utsago kallats Mr. Ski-Star sedan många år tillbaka och deltagit i olika skidtävlingar under 

detta namn under 1990- och 2000-talet. Vidare anför Motparten att han innan registreringen av 
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domännamnen genom att göra sökningar på Internet, Bolagsverket, Näringslivsregistret och 

Patent- och registreringsverket försäkrat sig om att varumärkesskydd för skistarshop ej fanns. Det 

indikerar enligt Motparten på att han inte varit i ond tro vid registreringen eller användningen av 

domännamnen. Vidare anför Motparten att han varit ovetande om butikerna vid namn 

SKISTARSHOP vid tidpunkten för sin registrering. Till stöd för det sagda anför Motparten att 

han registrerade domännamnen den 31 december 2008 respektive den 6 januari 2009 och att han 

besökte Åre först i mars 2009. Butikerna med namnet SKISTARSHOP etablerades under hösten 

2008. 

 

TVISTLÖSARENS/-LÖSARNAS SKÄL 

 

Identiskt eller förväxlingsbart med tidigare kännetecken med rättsgrund i Sverige? 

I punkt 6.4 b) i Registreringsvillkor för .SE anges att ett domännamn får överföras till den som 

begärt tvistelösningsförfarandet om de i punkt 6.4 c) tre grundläggande förutsättningarna är 

uppfyllda. Den första förutsättningen är att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med 

ett näringskännetecken med giltighet i Sverige som sökanden kan visa rätt till.  

 

Sökandens firma är Skistar AB och sedan 1978 innehar Sökanden också registrering av ordmärket 

SKISTAR. År 2001 registrerades märket för bl.a. sport- och idrottsaktiviteter, kläder och 

sportartiklar. År 2004 registrerades figurmärket SKISTAR.  

 

Sökanden innehar också en registrering av figurmärket SKISTARSHOP för samma typ av varor 

och tjänster som SKISTAR. Sistnämnda registrering grundas emellertid på en ansökan om 

registrering av varumärke som ingavs den 29 januari 2009. De omtvistade domännamnen 

registrerades den 31 december 2008 och den 6 januari 2009. Kännetecknet SKISTARSHOP 

registrerades således efter att de omtvistade domännamnen registrerats. Sådana yngre kännetecken 

kan bara under särskilda omständigheter, läggas till grund för rätt till överföring av ett 

domännamn. Sådana omständigheter föreligger inte i förevarande fall.  Inte heller har det visats 

att Sökanden skulle ha inarbetat SKISTARSHOP före registreringen av domännamnen som detta 

ärende avser.  

 

Huruvida märket och domännamnen är förväxlingsbara måste avgöras med hänsyn till en 

helhetsbedömning. Vid jämförelse mellan kännetecken och domännamn bortses ifrån ändelsen .se 

i domännamn. Av avgörande betydelse är vilket syn- och ljudintryck märket respektive 
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domännamnen förmedlar samt deras respektive konceptuella likhet. Domännamnen skistarshop 

och skistar-shop.se är genom det synintryck och ljudintryck som de förmedlar förväxlingsbara 

med kännetecknet SKISTAR. Mellan SKISTAR och skistar-shop.se finns i och för sig en brist på 

överensstämmelse i ett bindestreck som medtagits i domännamnet. Skillnaden mellan 

kännetecknet och domännamnet på grund av bindestrecket är dock försumbar varför 

förväxlingsbarhet är för handen.  

 

Domännamnen skiljer sig också från ordmärket SKISTAR genom att de till skillnad från 

ordmärket innehåller ordet shop. Betydelsen av ordet shop för förväxlingsbarheten kan diskuteras 

utifrån två aspekter. Den ena är att ordet shop är i det närmaste att anse som deskriptivt för 

hemsidans verksamhet. Hemsidan innehåller information om skidmode, shopping, skidevents och 

företag inom skidbranschen och hemsidan bedrivs utan vinstsyfte. På hemsidan sker inte heller 

någon direkt försäljning av produkter eller tjänster. Hemsidan innehåller dock sådant som typiskt 

sett finns på kommersiella sidor och informationen är anpassad för besökare som vill ha tips om 

skiduthyrning, service, klädbutiker, boende och aktiviteter i syfte att konsummera varor och 

tjänster av det aktuella slaget. Ordet shop får därför närmast anses vara av beskrivande art för 

hemsidan.  

 

Vad gäller den konceptuella likheten tillför ordet shop inte någon särskiljningförmåga. Inte heller 

bidrar ordet shop, som tillägg till ”skistar”, till att minska förväxlingsrisken. Tvärtom bidrar 

tillägget till att öka risken för förväxling genom att shop indikerar en kommersiell verksamhet 

som den som Sökanden bedriver. 

 

Det faktum att både varumärkena och webbplatsen riktar sig till samma typ av konsumenter 

inom samma geografiska område leder, tillsammans med det som anförs ovan, till att 

förväxlingsbarhet föreligger mellan å ena sidan domännamnen och å andra sidan kännetecknet. 

 

Kravet på att domännamnet skall vara identiskt eller förväxlingsbart med kännetecken som 

Sökanden har rätt till i Sverige är således uppfyllt. Utöver det krävs att innehavaren inte har någon 

rätt eller berättigat intresse till domännamnet och att domännamnet har registrerats eller använts 

i ond tro. 
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Rätt eller berättigat intresse till domännamnet? 

Av punkt 6.4 d) i Registreringsvillkor för .SE framgår att en innehavare får anses ha en rätt eller 

berättigat intresse till ett domännamn särskilt om det visas att användning av domännamnet skett 

i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, 

domännamnet är allmänt känt för innehavaren och domännamnet inte används i kommersiellt 

syfte för att vilseleda konsumenter eller skada ett känneteckens anseende. 

 

Motparten har framhållit att han äger berättigat intresse till domännamnen eftersom han enligt 

egen utsago kallats Mr. Ski-Star sedan många år tillbaka och deltagit i olika skidtävlingar under 

detta namn under 1990- och 2000-talet. Ett kännetecken som blivit allmänt känt för 

domäninnehavaren kan innebära en rätt eller ett berättigat intresse för denne att använda 

kännetecknet som domännamn även om han inte förvärvat någon ensamrätt till benämningen. 

Motparten har dock inte visat att kännetecknet blivit allmänt känt för honom. Dessutom har 

domännamnen varit registrerade endast en kort tid. 

 

Handlingarna i ärendet ger i övrigt inte något stöd för att Motparten skall anses ha något 

berättigat intresse till domännamnen. I och för sig måste det anses utgöra ett berättigat intresse 

att registrera ett domännamn i syfte att bygga upp sin egen verksamhet så länge det inte sker på 

sådant sätt att det kan skada annans kännetecken. Motparten har inte visat att så är fallet. Av dessa 

skäl har Motparten inte visat sig ha någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen. 

 

 

Registrering eller användning i ond tro? 

Ett domännamn får enligt 6.4 e) i Registreringsvillkor för .SE anses ha registrerats eller använts i 

ond tro särskilt om det bland annat visas att domännamnet registrerats i syfte att hindra den som 

begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller rättighet i ett domännamn eller i 

syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent.  

 

Sökanden har hävdat att dessa omständigheter är för handen och har anfört att Motparten måste ha 

känt till Sökandens verksamhet vid tidpunkten för sin registrering av domännamnen. Sökanden 

har med hjälp av bevisning om stora marknadsföringskostnader, stor marknadsföringsräckvidd 

samt stor marknadsandel visat att SKISTAR är ett kännetecken som med stor sannolikhet är 

inarbetat, Därför ligger det nära till hands att Motparten har ”inspirerats” av Sökandens 

kännetecken. Kännetecknet SKISTAR torde vara allmänt känt för skidintresserade med 
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anknytning till Åre, en kategori som Motparten själv faller in under. Motparten har därför med 

största sannolikhet också varit medveten om att varumärket SKISTAR ägdes av annan vid tiden 

för registreringen av domännamnen och att det förknippades med annans verksamhet.  

 

Användare som besöker Motpartens hemsida kan få uppfattningen av att det finns ett 

kommersiellt samband mellan Sökanden och Motparten. Sökandens verksamhet får därför anses 

störas genom domännamnens existens. Det kan antas att Motparten varit medveten om i vart fall 

denna effekt av registreringen av domännamnen vilket i förening med att Motparten måste anses 

ha haft kännedom om Sökandens kännetecken leder till bedömningen att Motparten varit i ond 

tro vid registreringen av domännamnen. 

 
Med hänvisning till vad som ovan anförts skall domännamnen överföras till Sökanden.  
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
Monique Wadsted               Thomas Carlén-Wendels              Bengt Eliasson 
   
 

 


