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Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ssl.se>. 

 

 

 

Beslut 

Domännamnet <ssl.se> ska överföras till Sökanden.  

 

Bakgrund 

Sökanden ansökte den 16 september 2016 om tvistlösning gällande domännamnet <ssl.se>. 
Sökanden begärde att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Registrerade Innehavaren inkom 
med svaromål den 24 oktober 2016. Registrerad Innehavare godtog att ansökan prövas av en 
tvistlösare. Registrerad Innehavare upplyste i sitt svar att domännamnet överlåtitis till Svensk 
Elitinnebandy.  

Stiftelsen utsåg Jon Dal till tvistlösare.  

Tvistlösaren begärde in komplettering från Registrerad Innehavare gällande överlåtelsen av 
domännamnet. Efter att kompletteringen inkommit och kommunicerats med Sökanden beslöt 
tvistlösaren att ta upp Svensk Elitinnebandy som svarandepart (Ny Innehavare). Ny Innehavare 
förelades att yttra sig över det som inkommit i ärendet. Efter att yttrande inkommit från Ny 
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Innehavare har Sökanden förelagts att yttra sig. Sökandens inkom med yttrande som skickades 
till Ny Innehavare som inte inkommit med något ytterligare yttrande.  

Yrkanden 

Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden.  

Registrerad Innehavare och Ny Innehavare bestrider bifall till Sökandens yrkande.  

Parterna har anfört 

 

Sökanden  

Svenska Innebandyförbundet (SIBF) äger rättighetema till varumärket SSL. Varumärket SSL 
skapades tillsammans med TV4. Det skapades i samband med att vi ändrade namn på vår 
högsta tävlingsserie till SSL (Svenska Superligan) samt med anledning av omfattande lansering 
av TV-sändningar. 

2012 fördes rättigheterna till namnet över från TV4 till Svenska Innebandyförbundet i samband 
med att vi gjorde nya avtal parterna emellan. 

Vi anser att nuvarande innehavare registrerat <ssl.se> i ond tro då man använder domänen 
<ssl.se> och där publicerar den logotyp som vi innehar rättigheten till. Någon dialog har inte skett 
med oss i ärendet.  

Vi ser givetvis allvarligt på att någon registrerat en domän med vårt varumärke som vi under 
många års tid har arbetat in och investerat stora belopp i. Det torde stå utom rimligt tvivel för de, 
som registrerat domänen och publicerat vår logotyp, att detta varumärke tillhör Svenska 
Innebandyförbundet. 

Svenska lnnebandyförbundet bedriver och administrerar idrotten innebandy enligt vårt 
medlemskap i Riksidrottsförbundet.  

Vi anordnar tävlingar som Svenskt Mästerskap (SM) där SSL serierna utgör vår högsta division. 

Vi har investerat mycket i vårt flaggskepp SSL som idag är väl inarbetat.  

Enligt Riksidrottsförbundets stadgar är Svenska lnnebandyförbundet ansvariga för alla tävlingar 
som organiseras på förbundsnivå och har därmed rätten till namngivning av tävlingarna.  

Svenska Innebandyförbundet är innehavare av varumärket SSL. Svensk Elitinnebandy bedriver 
en verksamhet som i delar (däribland sin sajt) är direkt konkurrerande verksamhet med Svenska 
Innebandyförbundets verksamhet. 
 
Svensk Elitinnebandy använder domänen <ssl.se> i kommersiell verksamhet. Domänen utgör 
intrång i Svenska Innebandyförbundets varumärkesrätt. Svenska Innebandyförbundet ska därför 
tillerkännas bättre rätt till domänen <ssl.se>. 
 
<ssl.se> används i kommersiellt syfte av en aktör som vid användandet kände till att varumärket 
SSL tillkommer förbundet varför de agerat i ond tro. 
 
Sökanden åberopar som bevisning bl.a. utdrag från PRV:s varumärkesregister gällande 
varumärket SSL (fig) och skärmdump från ssl.se.  
 
 
 
 
Registrerad Innehavare  
Jag bestrider härmed aktuell begäran om att domänen <ssl.se> ska överföras till Svenska 
Innebandyförbundet (SIBF).  
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Jag förstår för det första inte varför ärendet har hamnat hos mig. Jag har tidigare via avtal 2016-
07-01 sålt domänen till klubbarna i Svenska Superligan (SSL) genom deras egen 
intresseorganisation Svensk Elitinnebandy (873202-2614) och domänen befinner sig i en process 
där den som ett första led i denna process skulle flyttas över till deras ombud för vidare hantering. 
Utifrån befintligt avtal är det aktuell köpare som Svenska Innebandyförbundet bör rikta sina 
eventuella anspråk mot, inte mig.  

För det andra är påståendet att jag har registrerat <ssl.se> i ond tro helt befängt, då jag har ägt 
och nyttjat domänen <ssl.se> i över femton år (registreringsdatum 2002-02-25) innan dåvarande 
Elitserien bytte namn till Svenska Superligan inför säsongen 2007/2008. Varumärket SSL 
(registreringsdatum 2008-07-04) är registrerat långt efter det att jag registrerat domänen, varför 
denna argumentation faller på sin egen orimlighet. 

Svensk Elitinnebandy har numera har bytt namn till Föreningen Svenska Superligan ("Föreningen 
SSL"). Deras och Eqvators berättigade intresse i domännamnet bör därmed vara ännu mer tydligt 
än tidigare. 
 
Registrerad Innehavare åberopar som bevisning bl.a. avtal om överlåtelse av domännamnet.   
 

Ny Innehavare  

Svensk Elitinnebandy (under namnändring till Föreningen Svenska Superligan) ställer sig bakom 
den redovisning som Stefan L tidigare har lämnat in rörande ATF-ärende 940: ssl.se. 

Svensk Elitinnebandy vill i sammanhanget understryka att Svenska Innebandyförbundets 
ansökan inte uppfyller samtliga tre rekvisit som enligt IIS regler för tvistlösning för SE-domäner, 
oavsett om talan riktas mot tidigare Stefan L eller Svensk Elitinnebandy.  

Det rekvisit som är uppfyllt är rättighetsfrågan, utifrån det registrerade varumärket SSL. 

Att någon av parterna ska ha agerat i ond tro är däremot osant. Stefan L registrerade domänen 
innan begreppet "SSL" blev aktuellt, den nuvarande verksamheten på <ssl.se> i Svensk 
Elitinnebandys regi har som grundsyfte att stärka SSL och föreningarna inom ligorna (dam/herr). 
Det förstnämnda styrks av datum i domänregister, det sistnämnda styrks enkelt genom att 
besöka hemsidan i fråga och ta del av innehållet. 

Både Sven Stefan L (vars initialer är "SSL") och Svensk Elitinnebandy har ett uppenbart 
berättigat intresse till domännamnet. Därmed är endast ett av tre nödvändiga rekvisit uppfyllt. 

När det gäller avtalsdetaljerna kring Stefan L och Optoga AB är dessa affärsmässigt relaterade till 
överlåtandet. Stefan L är styrelseledamot och vd i Optoga AB. 

Oavsett detaljerna i överlåtelsekedjan kvarstår faktumet ovan att aktuell ansökan från Svenska 
Innebandyförbundet inte uppfyller samtliga tre nödvändiga rekvisit. Därmed bör ansökan avslås 
och processen med överförande av ägandeskap till Svensk Elitinnebandy få genomföras fullt ut.  

Ny Innehavare åberopar som bevisning bl.a. verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och 
playbook.  

 

 

Tvistlösarens skäl 

 

Gällande regler  
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Enligt punkten 7.2 i ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015” ska 
ett domännamn överföras till den som begärt tvistelösningsförfarandet om följande tre rekvisit är 
uppfyllda: 

1. 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 skyddande 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 
(EG) 510/2006, 

h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, 

i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning 
(EG) 1234/2007, 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, och 

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och 

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. 

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att sökanden ska vinna framgång med sin talan. 

 

Innehavare av domännamnet  

Såväl Registrerad Innehavare som Ny Innehavare uppger att det är Ny Innehavare som är den 
rätta innehavaren av domännamnet. Tvistlösaren har därför utgått ifrån detta förhållande vid 
bedömning av ond tro och berättigat intresse.  

 

Bedömning av de tre villkoren  

1. Identiskt eller liknande kännetecken 

Sökanden är innehavare av svensk varumärkesregistrering nr 396468, SSL (fig). SSL är det helt 
dominerade inslaget i såväl Sökandens registrerade varumärke som i det omtvistade 
domännanmnet. Domännamnet liknar Sökandens varumärke i tillräckligt hög grad för att 
Sökanden ska anses uppfylla det första villkoret.  

 

2. Ond tro 

Ond tro kan föreligga såväl vid registrering som vid användning. Ny Innehavare bedriver 
verksamhet under domännamnet som enligt tvistlösaren utgör intrång i Sökandens 
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varumärkesregistrering. Sökandens användning av domännamnet utgör härmed användning i 
ond tro.  

 

3. Rätt eller berättigat intresse 

Ny Innehavare har uppgivit att syftet med användningen av domännamnet är att stärka SSL och 
föreningarna inom ligorna (dam/herr). Även med ett sådant syfte utgör dock Ny Innehavares 
användning av domännamnet ett intrång i Sökandens varumärkesrättigheter. Ny Innehavares 
användning av domännamnet kan därför inte grunda någon rätt eller berättigat intresse till 
domännamnet. Ny Innehavare saknar härmed rätt och berättigat intresse till domännamnet.  

Samtliga tre villkor är uppfyllda och dommännamnet ska överföras till Sökanden.  

 

 

På IIS vägnar 

 

 

………………………………  

Jon Dal 

 


