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BAKGRUND 

Domännamnet <tratech.se> har varit föremål för alternativt tvistlösningsförfarande i ett tidigare 
ärende mellan samma parter (ATF-ärende nr 159, 2007-01-18), varvid Sökandens 
överföringsyrkande lämnades utan bifall då det inte visats att Motparten saknade berättigat 
intresse till domännamnet. 
 
Genom ansökan 16 februari 2010 har Sökanden Tratech AB ånyo ansökt om alternativt tvist-
lösningsförfarande med åberopande huvudsakligen av, såsom det får förstås, att den användning 
som numer förekommer, påvisar avsaknad av berättigat intresse för Motparten att behålla domän-
namnet. 
 
Genom sedvanlig lottning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 
 
Ansökan har delgivits Motparten som inkommit med svaromål. Därefter har viss korrespondens 
förekommit i ärendet med ett yttrande och en beviskomplettering från Sökanden. 
 
I förevarande ärende har rått viss osäkerhet hos Sökanden om vem som idag är aktuell innehavare 
av det omtvistade domännamnet – Mia S eller hennes far Christer S. Av uppgifter hos .SE framgår 
dock att det, idag liksom i det tidigare ärendet, är Mia S som står som registrerad innehavare. 
Uppgiften har inte bestridits av Motparten. 
 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet <tratech.se> skall överföras till Tratech AB. 

Motparten bestrider ansökan. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden Tratech AB 

I det tidigare ärendet fann tvistlösaren att uppenbar förväxlingsrisk förelåg mellan domännamnet 
och Sökandens firma samt att Motparten använt domännamnet i ond tro. Däremot ansågs det då 
inte visat att Motparten saknade berättigat intresse till domännamnet. 
 
Härefter har det konstaterats att domännamnet numer pekar mot en webbplats tillhörande 
Motpartens företag Transmissions Teamet i Stockholm AB – en direkt konkurrent till 
Tratech AB. Denna användning visar att Motparten saknar berättigat intresse. Domännamnet 
används för att obstruera och skada Tratech ABs affärsverksamhet. Användningen är vilseledande 
och kan ge sken av att det föreligger något kommersiellt samband mellan Tratech AB och 
Transmissions Teamet i Stockholm AB. Direkta förväxlingar har förekommit. Vidare synes 
användningen göra intrång i Tratechs kännetecken. Tratech är numer innehavare av, utöver 
firman, även det registrerade varumärket TRATECH. 
 

Motparten Mia S 

Ärendet har prövats tidigare varvid Sökandens anspråk avvisats. Motparten kan inte se att någon 
förändring skett som skulle innebära att Sökanden nu, flera år senare, kan komma och göra 
anspråk på domännamnet. Ursprungligen har domännamnet skapats av Mia S far då han verkade 
som konsult hos Väsman Invest AB (sökandebolaget Tratech ABs ägare). Det har aldrig avtalats 
att domännamnet skulle tillkomma Väsman Invest som dess enskilda egendom. Sökandens 
påstående att domänen registrerats på Väsman Invests uppdrag är direkt felaktig. 
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TVISTLÖSARENS SKÄL 

För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt .SE:s Registreringsvillkor av den 9 mars 2009, 
punkt 6.4.c-e, att det omstridda domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 
kännetecken som sökanden har rätt till. Vidare fordras att domännamnsinnehavaren inte själv har 
en sådan rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet samt, slutligen, att 
domännamnet registrerats eller använts i ond tro. För att ett domännamn skall överföras till 
sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda. 
 
I 2007 års beslut (ATF-ärende nr 159, 2007-01-18) fann tvistlösaren att det inte var visat att 
Motparten saknade berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Övriga villkor ansågs 
dock uppfyllda. 
 
 
Parternas argumentation och bevisning i förevarande ärende är mycket knapphändig. Bakgrund 
till tvisten, sakomständigheter och bevisning har redovisats i det tidigare ärendet vartill båda 
parter nu hänvisar. Vad parterna anfört då, skall alltså beaktas även i förevarande ärende. 
 

Från det tidigare beslutet antecknas följande 

Under våren 2005 inledde Väsman Invest AB förhandlingar med dåvarande Transmissions-
teknik AB om förvärv av detta bolag. Den 1 juni 2005 gick emellertid Transmissionsteknik i 
konkurs varefter Väsman av förvaltaren förvärvade konkursbolagets inkråm. Därefter bildades 
Tratech AB för att driva verksamheten. Firman TRATECH AB registrerades 2005-09-01. 
Ansökan om firmaregistreringen ”TRATEK” ingavs 2005-08-02. Efter påtalat hinder ingavs 
komplettering med justering till den nuvarande firman TRATECH 2005-08-30. 
 
I samband med förhandlingarna om förvärv av Transmissionsteknik AB, inleddes under våren 
2005 kontakter även med Christer S som då arbetade för Transmissionsteknik varvid diskuterades 
olika idéer om hur den nya verksamheten skulle organiseras. Efter Transmissionstekniks konkurs 
ingick Tratech AB och Christer S ett formaliserat samarbetsavtal den 22 september 2005 med 
retroaktiv verkan från den 1 september 2005. Avtalet sades upp i september 2006. 
 
Domännamnet <tratech.se> skapades av Christer S och registrerades hos NIC.SE den 
14 juni 2005 med dottern Mia S som innehavare. Enligt Sökanden ingick registreringen i Christer 
S uppgifter för Väsman/Tratech. Detta påstående bestrids av Motparten som menar att 
domännamnet registrerades av Christer S för dennes egna framtida verksamhet. 
 
Tratech AB har av Christer resp Mia S fakturerats och betalat avgiften för den ursprungliga 
registreringen av domännamnet liksom för den följande registreringsperioden 2006-07 – 
2007-06. Under 2005/2006 användes domänen <tratech.se> för Tratech ABs webbplats liksom 
för bolagets e-postadresser. Någon gång under hösten 2006, efter samarbetsavtalets upphörande, 
avstängdes Tratech AB från tillgång till <tratech.se> med påföljd att webbplats och e-post blev 
oåtkomliga för Tratech AB. 
 
I december 2006 lades på webbplatsen <www.tratech.se> ut ett brev med skarp kritik mot 
Tratech AB och dess företrädare. 
 

Sökandens rätt till åberopat kännetecken 

Sökanden är sedan 2005-09-01 innehavare av den svenska firman TRATECH AB. Sökanden 
innehar numer, sedan 2010-04-09, även det svenska varumärket TRATECH (ordmärke; 
registrerat 2010-04-09). 
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Förväxlingsbarhet 

Domännamnet <tratech.se> är identiskt och uppenbart förväxlingsbart med Tratech ABs firma 
och varumärke. 
 

Motpartens rätt; Berättigat intresse 

Med hänvisning till de motstridiga uppgifter parterna lämnat rörande omständigheterna vid 
tillkomsten av domännamnet och dess registrering, fann tvistlösaren i 2007 års beslut, att det inte 
kunde anses visat att Motparten saknade berättigat intresse till domännamnet. 
 
Uppgifterna går fortfarande isär. Sökanden menar att registreringen av domännamnet skedde för 
Väsmans/Tratechs räkning medan Motparten hävdar att det registrerades för Christer S egen 
framtida verksamhet. 
 
Oavsett hur det förhåller sig härmed skall dock noteras 
att kontakterna mellan Väsman Invest och Christer S med diskussioner om ett övertagande och 
om hur verksamheten skulle organiseras, ostridigt inleddes redan under våren 2005, 
att det av Christer S i juni 2005 registrerade domännamnet är just det namn som i augusti 2005 
ansöktes om som firmadominant i det nystartade bolaget Tratech AB, 
att Tratech AB fakturerats för och betalat domännamnsregistreringen liksom för upprätthållandet 
av domänen 2006 – 2007, samt 
att domännamnet <tratech.se> användes av Tratech AB under 2005/2006 fram till upphörandet 
av avtalet mellan Christer S och Tratech AB. 
 
Med hänsyn till de just redovisade, uppenbarligen ostridiga, omständigheterna synes det 
övervägande sannolikt att båda parters avsikt – i vart fall från tidpunkten för bildandet av 
Tratech-bolaget – varit att domänen >tratech.se> skulle brukas i och för detta bolags verksamhet. 
Christer S har uppenbarligen inte invänt mot att domännamnet också blev bolagets firma. 
Eventuella ursprungliga avsikter från Christer S sida att senare bruka namnet för egen framtida 
verksamhet, måste rimligen ha övergivits redan vid denna tidpunkt. Tratech AB å sin sida, måste 
haft väl grundade skäl att uppfatta det i september ingångna samarbetsavtalen innefatta – i vart 
fall konkludent – ett medgivande för bolaget att få rätten till domännamnet även efter 
samarbetsavtalets upphörande. Det förhållandet att bolaget fakturerats och betalat för registrering 
och upprätthållande av domännamnet, stärker en sådan utgångspunkt. 
 
Därtill kommer idag att Christer och/eller Mia S fortfarande inte startat någon, inför 2007 års 
ärende förutskickad, verksamhet som skapar ett berättigat intresse för endera av dem till 
domännamnet <tratech.se>. Inte heller har Motparten åberopat någon annan omständighet till 
stöd för att ett eventuellt sådant intresse alltjämt skulle föreligga. Istället används domännamnet 
för att leda trafik till Mia S bolags webbplats – en med Tratech ABs konkurrerande verksamhet. 
[Den som i webbläsaren anger adressen <www.tratech.se> omdirigeras direkt och utan varning 
till Transmissions Teamets webbplats.] 
 
Sammanfattat finner jag att det nu övertygande framgår att Mia S saknar ett, i ATF-reglernas 
betydelse, berättigat intresse till domännamnet <tratech.se>. Den osäkerhet på denna punkt som 
förelåg vid 2007 års beslut, främst med hänsyn till det då åberopade syftet att använda 
domännamnet för Christer S egen framtida verksamhet, är idag så uttunnad att den inte kan 
tillmätas betydelse. 
 
Motparten skall alltså idag anses sakna rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
<tratech.se>. 
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Ond tro 

I likhet med bedömningen i 2007 års beslut, finner jag det inte visat att domännamnet 
<tratech.se> registrerats i ond tro. 
 
Även vid bedömning av kriteriet användning i ond tro, blir min bedömning densamma som i 2007 
års beslut. Den skrivelse som i december 2006 lades ut på webbplatsen <www.tratech.se> 
innefattar ett handlande som uppenbart syftat till att störa Sökandens verksamhet. 
 
Därtill kommer nu att domännamnet <tratech.se> idag används för att, på ett uppenbart 
vilseledande sätt, föra besökare som söker Tratech AB till Motpartens egen webbplats och därmed, 
i motsvarande grad, beröva Tratech AB kunder och kontakter. Detta förfarande innebär i sig 
användning i ond tro i ATF-reglernas betydelse. 
 

*** 

Sammanfattat finner jag att domännamnet <tratech.se> är förväxlingsbart med Sökandens 
kännetecken, att Motparten inte har någon egen rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
samt att användningen av domännamnet måste anses ha skett och ske i ond tro. Sökandens 
yrkande om överföring av domännamnet skall därmed bifallas. 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
Thomas Carlén-Wendels 
 


