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149 92 Nynäshamn 

 

Innehavare 

Mihai T 

 

 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <torövarv.se>. 

 

 

Beslut 

Domännamnet <torövarv.se> ska överföras till Sökanden.  

 

 

Bakgrund 

Sökanden bedriver verksamhet bestående av underhåll av båtar, uthyrning av båtplatser, 

restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet under den registrerade firman 

TORÖ VARV AB.  

Innehavaren bedriver verksamhet inom bygg, måleri och VVS. Innehavaren har bland annat utfört 

måleriarbete för Sökandens räkning.  

Domännamnet <torövarv.se> registrerades av Innehavaren den 1 december 2015.  

Den 7 december 2015 ingav Sökanden en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande till 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS). Innehavaren har inte inkommit med svaromål i ärendet inom 

angiven tidsfrist. Den 16 mars 2016 utsågs Peter Hedberg till tvistlösare av IIS. 
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Yrkanden 

Sökanden yrkar att domännamnet <torövarv.se> överförs till Sökanden.  

Parterna har anfört 

Sökanden 

Sökanden har anfört att Innehavaren registrerade domännamnet <torövarv.se> efter en längre tvist 

mellan parterna avseende betalning av utfört måleriarbete. Vidare har sökanden anfört att 

domännamnet används för att sprida negativ information genom påståenden om att Sökanden inte 

betalar för sig och att användningen av det omtvistade domännamnet stör Sökandens verksamhet.  

Innehavaren 

Innehavaren har beretts möjlighet att inkomma med yttrande i sak men har inte gjort detta.  

Tvistlösarens skäl 

Ett domännamn avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet, om 

samtliga dessa tre rekvisit är uppfyllda:  

a) Domännamnet är liknande eller identiskt med en giltig rättighet som Sökanden har och som 

medför en ensamrätt för Sökanden. Sådan rättighet kan exempelvis utgöras av varumärke, 

firma eller släktnamn. 

b) Innehavaren ska ha agerat i ond tro vid registreringen och/eller vid användningen av 

domännamnet.  

c) Innehavaren ska inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. 

Giltig rättighet i Sverige 

Sökanden har framfört och styrkt att Sökanden är innehavare till firman TORÖ VARV AB. Firman 

är identisk med domännamnet <torövarv.se>. 

Ond tro 

Sökanden har anfört att Innehavaren har utfört arbete för Sökanden och att tvist har uppkommit 

avseende betalningen. Sökanden har givit in handlingar från Kronofogdemyndigheten som visar 

att det ärende som Innehavaren anhängiggjort vid myndigheten sedermera har avskrivits då 

Innehavaren inte velat fullfölja sin talan. Vidare har Sökanden även anfört att Innehavaren 

använder domännamnet för att på en hemsida kopplad till namnet framföra påståenden om att 

Sökanden inte betalar sina leverantörer och att detta är en del i den tvist som finns mellan parterna.  

Sökandens påståenden styrks av utdrag från webbplatsen www.torövarv.se. Innehavaren har inte 

besvarat ansökan och därmed inte invänt mot vad som påståtts i ärendet. 

Vad Sökanden säger framstår som trovärdigt och styrks av ingivna handlingar. Det får därmed 

anses styrkt att Innehavaren har registrerat och använder domännamnet i ond tro. 

 

 

 

Berättigat intresse 

Det har i målet inte anförts några omständigheter till styrkande av att Innehavaren skulle ha ett 

berättigat intresse till domännamnet. Det enda syftet med innehavet av domännamnet synes vara 
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för att framföra negativa påståenden om Sökanden, vilket i förekommande fall inte kan anses 

konstituera en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Tvistlösaren drar därmed 

slutsatsen att berättigat intresse för Innehavaren saknas. 

Då alla tre kriterierna för överförande är uppfyllda skall det aktuella domännamnet överföras till 

Sökanden. 

 

 

På IIS vägnar 

 

 

………………………………  

Peter Hedberg 

 

 


