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SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet skolsidan.se 

___________________________________________________________________ 

BESLUT 
Sökandens ansökan om överföring av domännamnet skolsidan.se lämnas utan bifall.  
 

 

BAKGRUND 
 
Sökanden ansökte om tvistlösning för domännamnet skolsidan.se den 29 januari 2010 och 
begärde att ansökan skulle prövas av en tvistlösare. Ansökan besvarades av motparten den 23 mars 
2010. Motparten godtog att ansökan prövas av en tvistlösare. Jon Dal har utsetts till tvistlösare.    
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YRKANDEN 
Sökanden yrkar att domännamnet skall överförs till sökanden.  
 
Motparten bestrider sökandens yrkande.  
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 
 
Sökanden  
 
Sökanden har en registrerad bifirma; ”Skolsidan”. Bifirman registrerades 2001.  
 
Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Motparten har även registrerat 
och använder domännamnet i ond tro.  
 
Sökanden har tidigare innehaft domänen skolsidan.se och då namnet registrerades var  
.se-domäner knutna till firmanamn. Av olika skäl lades projektet på is i tro om att detta regelverk 
fortfarande gällde. När sökanden sa upp avtalet med webbhotellet hade sökanden därför ingen 
aning om att sökanden skulle förlora domänen. Att motparten registrerat domänen kan inte vara 
ett sammanträffande utan är ett sätt att vilseleda den tidigare trafik sökanden hade på sidan samt 
att registrera ett namn som går att sälja vidare.      
 
Motparten använder bara domänen för en av sina många templatesidor och den innehåller bara ett 
fåtal osammanhängande länkar. Det torde vara uppenbart att dessa hundratals liknande 
templatesidor bara är en ursäkt för att hålla på domänerna och inte att bedriva någon seriös 
verksamhet. Därmed borde det inte heller betraktas som ett berättigat intresse eftersom en 
identisk verksamhet bedrivs under vitt skilda domäner.  
 
Motparten har gjort sig oanträffbar och håller bara på domänen.  
 
Sökanden har som stöd för sin talan bl.a. åberopat registreringsbevis för bolaget, en skärmdump 
på den sida som ligger under skolsidan.se idag samt en skärmdump på sökandens tilltänkta sida.  
 
Motparten  
 
Motparten innehar och förvaltar Sveriges största portfölj av .se domäner. Motpartens 
huvudverksamhet består i att utveckla domänerna så att dess besökare erbjuds relevant 
information och reklam. De flesta av motpartens domäner är kopplade till hemsidor som 
innehåller reklam i form av så kallade sponsrade länkar. Varje hemsida fylls med länkar, relaterade 
till domännamnet, och detta är i sig en fullt legitim affärsidé. Att sökanden skulle ha en 
ensamrätt till ”skolsidan” är mycket tveksamt.  
   
Motparten registrerade skolsidan.se den 28 oktober 2005, för att använda det i sin verksamhet. 
Förutom skolsidan.se har motparten andra liknande namn som: godissidan.se, rallysidan.se m.m.      
 
Motparten har aldrig, fram till den 27 augusti 2008, då motparten blev kontaktad av sökanden 
hört talas om sökanden eller dess verksamhet.  
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Det finns inget i motpartens agerande som tyder på att motparten varit i ond tro vid 
användningen av domännamnet. Motparten har inte varit intresserad av att sälja domännamnet 
till sökanden, då de sökt kontakt.   
 
Motparten har ett berättigat intresse till domännamnet och har inte registrerat eller använt 
domännamnet i ond tro.  
 

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, ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 
domännamnet, och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.  
 
Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att sökanden skall vinna framgång med sin talan.  
 
1. Identiskt eller förväxlingsbart näringskännetecken  
 
Sökanden har bifirman Skolsidan registrerad sedan år 2000. Bifirman är identisk med 
domännamnet med undantag för tillägget .se.  
 
Tvistlösaren finner att sökanden innehar ett med domännamnet identiskt näringskännetecken 
med skydd i Sverige.  
 
2. Rätt eller berättigat intresse  
 
Motparten har registrerat domännamnet för att utnyttja det för sökordsmarknadsföring. 
Motparten har registrerat flera domännamn på samma tema och i samma syfte.   
 
Den verksamhet som motparten har registrerat och använder domännamnet för kan mycket väl 
grunda ett berättigat intresse till domännamnet. En förutsättning är dock att användningen av 
domännamnet inte skapar förväxling med sökandens rättigheter eller används för att skada 
sökandens verksamhet.     
 
Sökandens bifirma är registrerad för den del av sökandens verksamhet som avser  
Internetportal. Motparten använder domännamnet för en sida med information och länkar på 
temat skola. För den verksamhet som motparten bedriver är ”Skolsidan” i princip helt 
beskrivande. Något intrång i sökandens firmarättigheter föreligger därför inte.  
 
Sökanden påstår att motparten registrerat domännamnet för att vilseleda den tidigare trafik som 
sökanden haft på sidan. Sökanden har inte inkommit med några bevis eller andra omständigheter 
som stödjer dessa påståenden. Samtidigt framstår motpartens förklaring till varför domännamnet 
registrerades som trovärdig. Även motpartens påstående att motparten inte kände till sökanden 
eller dess verksamhet förrän sökanden kontaktade motparten i augusti 2008 framstår som 
trovärdig, särskilt med beaktande av att sökandens bifirma inte kan anses välkänd.  
 
Med stöd av det ovan anförda finner tvistlösaren att motparten skall anses ha ett berättigat intresse 
till domännamnet.  
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3. Ond tro 
 
Sökanden påstår att och motparten registrerat och använt domännamnet för att kunna sälja det 
vidare och, som det får förstås, för att störa sökandens verksamhet.  
 
Att registrera ett domännamn för att sälja det vidare innebär inte i sig att domännamnet 
registrerats i ond tro. För att så skall vara fallet krävs att motparten registrerat domännamnet för 
att sälja det till sökanden.  
 
Med beaktande av att motparten inte känt till sökanden eller dess verksamhet förrän sökanden i 
augusti 2008 kontaktade motparten finner tvistlösaren att motparten inte har registrerat eller 
använt domännamnet för att sälja det till sökanden eller för att störa sökandens verksamhet.  
 
Tvistlösaren finner att motparten inte har registrerat eller använt domännamnet i ond tro.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Endast ett av tre villkor är uppfyllda och sökandens ansökan om överföring av domännamnet skall 
därför inte bifallas.  
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
……………………………………… 
Jon Dal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


