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BESLUT 

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet till Sökanden lämnas utan bifall.  

 

BAKGRUND 

 

Sedan Sökanden kommit in med en begäran om alternativt tvistlösningsförfarande avseende 

det omtvistade domännamnet delgavs denna med Innehavaren med föreläggande att komma 

in med yttrande. Sedan ett sådant kommit in, utsåg .SE den 11 maj 2015 Henry Olsson till 

tvistlösare att avgöra ärendet senast den 10 juni 2015.  

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet ska överföras till denne. 

 

Innehavaren har bestritt bifall till yrkandet.  

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

1. Sökanden 

 

Sökanden bedriver verksamhet under bolagsnamnet ”WebHotel TjugoFyra AB” och 

företagets hemsida drivs under domännamnet <webhotel24.se>. Att man valt den engelska 



utformningen av företagsnamnet beror på att verksamheten ska kunna bedrivas under samma 

beteckning såväl i Sverige som utomlands. Man har emellertid kunnat konstatera att det 

vanligaste fel som svenska besökare till hemsidan gör är att använda domännamnet på 

svenska, dvs. <webbhotell24.se>.  Detta domännamn var sedan tidigare registrerat för en 

annan innehavare med eftersom ingen verksamhet bedrevs i samband med domännamnet 

stördes inte Sökandens verksamhet. Sedan någon tid synes emellertid domännamnet ha bytt 

ägare och det finns nu en hemsida publicerad under domännamnet. 

 

Enligt Sökandens uppfattning har den nuvarande registreringen av domännamnet 

<webbhotell24.se> skett i ond tro dels för att namnet är en mycket vanlig felskrivning av 

Sökandens domännamn dels att den hemsida som finns publicerad under det omtvistade 

domännamnet leder till tre konkurrenter till Sökanden, nämligen webbhotellen ”Inleed”, 

”Oderland” och ”Mebo”. Det innebär att besökare som vill komma till Sökanden i stället leds 

till konkurrenter. 

 

Sökanden framhåller vidare att innehavaren av det omtvistade domännamnet är den enskilda 

firman ”Evig Webb”, David E”. Firmanamnet ger enligt Sökanden inte någon rätt till 

användning av det omtvistade domännamnet och en sökning i Patentverkets 

varumärkesdatabas har inte gett något resultat som skulle stödja Innehavarens rätt till namnet. 

 

Enligt Sökanden är innehavaren av domännamnet, David E också styrelseledamot i 

aktiebolaget Evig Webb. Om man besöker dess hemsida framgår att företaget också levererar 

webbhotelltjänster, dvs. en verksamhet som direkt konkurrerar med Sökandens. 

 

Till stöd för sina yrkanden har Sökanden gett in en kopia av ett registreringsbevis från 

Bolagsverket avseende Sökandens bolag samt skärmdumpar från den webbsida som finns 

publicerad under det omtvistade domännamnet och från Evig Webbs hemsida. 

 

2. Innehavaren 

 

Som nyss har nämnts har Innehavaren bestritt Sökandens yrkande. Innehavaren har anfört att 

han inte före inledandet av tvistlösningsförfarandet känt till att ”WebHotel TjugoFyra AB” 

existerade samt att han registrerat det omtvistade domännamnet i avsikt att skapa en 

jämförelseplattform avseende existerade webbhotell motsvarande ungefärligen en sida med 

recensioner. I sin verksamhet säljer emellertid Innehavaren också tjänster som kan användas 

som webbhotell men verksamheten är inte begränsad till detta utan flera jämförelsesidor 

(recensionssidor) drivs också. Exempel härpå är <halloween-kostym.se> och 

<pooldammsugare.se>. Den användning som Innehavaren syftar till på sin hemsida är likartat 

med ett annat projekt, kallat <serverhallar.se> där han avser att samla information om 

Sveriges webbhotell och vart man kan vända sig för att hyra eller köpa en egen server. 

 

Sökanden framhåller att benämningen ”webbhotell” och dess lydelse är ett allmänt uttryck 

som finns intaget i Svenska Akademiens Ordlista medan Sökandens beteckning ”webhotel” 

inte finns intaget där. Tillägget ”24” är enligt Innehavaren ett vanligt uttryck som används för 

att särskilja webbsidor. 

 

Enligt Innehavaren ger sökningar i Patent och Registreringsverkets varumärkesinformation 

inga träffar som visar att ”WebHotel TjugoFyra AB” skulle ha rätten till några namn eller 

lydelser av benämningarna ”WebHotel TjugoFyra”, ”Webhotel 24” eller ”Webbhotell 24”. 



Sökanden innehar däremot rätten till bolagsnamnet ”WebHotel TjugoFyra AB” men inte till 

sifferkombinationen ”24”. 

 

De omständigheter som nu har anförts utgör enligt Innehavaren grunden för hans bestridande 

av den onda tro som Sökanden påstår föreligger. 

 

När det sedan gäller frågan om rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet 

har Innehavaren bland annat anfört att Sökanden inte har rätt till domännamnet 

<webbhotell24> eftersom dess firmanamn är på engelska och att Sökanden inte heller har rätt 

till firmanamnet ”Webhotel24” eftersom dess firmanamn är ”WebHotel TjugoFyra AB”. 

Innehavaren framhåller att han inte handlade i ond tro när han registrerade domännamnet i 

fråga; han kände inte till ”WebHotel TjugoFyra AB” trots att han varit i branschen i fem år. 

Innehavaren anför vidare att han själv driver försäljning av webbhotell men att detta inte 

förpliktar honom att inte starta webbsidor som tipsar om andra webbhotell eller andra 

webbtjänster, inbegripet att lägga in länkar till andra företag som säljer liknande tjänster i 

Sverige eller i övrigt i världen. 

 

Enligt Innehavaren har han ett berättigat intresse i domännamnet <webbhotell24.se>. Det 

handlar om en bransch där Innehavaren har verkat i flera år och han ämnar använda en 

liknande webbsida som han redan driver med tips och recensioner om webbhotell i Sverige. 

Innehavaren framhåller vidare att Sökanden inte synes ha haft något intresse av att förvärva 

det omtvistade domännamnet i ett tidigare skede eftersom det enligt Sökandens eget 

påstående då inte stört Sökandens verksamhet. 

 

Slutligen har Sökanden anfört att den utformning av webbplatsen som ligger på den 

omtvistade domänen inte liknar Sökandens egen webbplats; det går inte att ta miste på att det 

här gäller två olika webbplatser. Dessutom är det enligt Innehavaren bara ett utkast eller en 

testsida som ligger ute på <webbhotell24.se>. 

 

Till stöd för sin ståndpunkt har Innehavaren gett in bland annat skärmdumpar för att visa att 

det inte finns någon likhet mellan Innehavarens webbsida under domänen <webbhotell24.se> 

och Sökandens under domännamnet <webhotel24.se>. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Enligt punkten 7.2 i de nu gällande registreringsvillkoren för toppdomänen .se ska ett 

domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet 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 skyddade 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 (EU) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas 

genom Rådets förordning (EG) 110/2008, 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. 

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. 



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

 

I Anvisningar gällande ATF finns anvisningar avseende tillämpningen av de tre rekvisiten 

(punkt 7). 

 

Tvistlösaren tar i det följande till bedömning upp de olika frågorna i ärendet och deras 

förhållande till Registreringsvillkorens bestämmelser. 

 

Identitet eller likhet 

 

Av det ingivna registreringsbeviset från Bolagsverket framgår att Sökanden sedan den 13 

mars 2013 är registrerad som innehavare av firman ”WebHotel TjugoFyra AB”. Sökanden 

kan alltså visa rätt till ett näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige. 

 

Sökanden har uppgett att man valt en engelsk version av firmanamnet för att verksamheten 

ska kunna bedrivas under samma firmanamn i Sverige och utomlands. För firmans 

domännamn har man valt <webhotel24.se> vilket alltså skiljer sig i vissa hänseenden från 

firmanamnet men som har vissa likheter med det omtvistade domännamnet 

<webbhotell24.se>. Den likhetsbedömning som ska göras i detta ärende avser dock inte 

likheterna mellan domännamnen utan relationen mellan firman och det omtvistade 

domännamnet. 

 

Det finns åtskilliga olikheter mellan Sökandens firmanamn och det omtvistade domännamnet. 

Först och främst är firmanamnet avfattat på engelska medan domännamnet använder det 

vedertagna svenska ordet ”webbhotell”. Vidare innehåller firmanamnet en sifferangivelse som 

består av ordet ”TjugoFyra” (med en versal i mitten) medan domännamnets sifferangivelse 

utgörs av siffrorna ”24”. Det föreligger sålunda visuellt sett avsevärda skillnader mellan det 

helhetsintryck som firmanamnet förmedlar och Innehavarens domännamn. Dessa skillnader är 

enligt tvistlösarens uppfattning så stora att någon likhet i Registreringsvillkorens mening inte 

kan anses föreligga mellan näringskännetecknet och det omtvistade domännamnet. 

 

Redan vid denna bedömning blir resultatet att Sökandens begäran om överföring av 

domännamnet inte kan bifallas. För fullständighetens skull gör emellertid tvistlösaren också 

en bedömning av de övriga två rekvisiten i sammanhanget. 

 

Registrering eller användning i ond tro 

 

Innehavaren har i detta hänseende anfört att han fram till inledandet av 

tvistlösningsförfarandet inte känt till Sökandeföretagets existens och har i detta sammanhang 

också hänfört sig till Sökandens uttalande att någon verksamhet inte tidigare hade bedrivits i 

anknytning till domännamnet och att Sökandens verksamhet då inte hade störts. Innehavaren 

har vidare anfört att han registrerat domännamnet i avsikt att skapa en plattform för 

jämförelser mellan olika webbhotell i Sverige och därför registrerat domännamnet med 

utnyttjande av beteckningen ”webbhotell” vilket, som Innehavaren har anmärkt, finns intaget i 

Svenska Akademiens Ordlista. Han har tillagt att beteckningen ”24” är ett vanligt sätt att 

särskilja sig bland webbsidor. Sökanden har i detta sammanhang anmärkt att den webbsida 

som är publicerad i anknytning till det omtvistade domännamnet leder till tre andra 

webbhotell och därmed stör Sökandens verksamhet. Innehavaren har till detta bland annat 

genmält att han själv driver försäljning av webbhotell men att detta inte hindrar honom från 



att starta webbsidor som tipsar om andra webbhotell eller att lägga in länkar till andra företag 

som driver liknande tjänster. 

 

En sammantagen bedömning av vad parterna har anfört ger inte stöd för att Innehavaren har 

registrerat eller använt domännamnet i ond tro i Registreringsvillkorens mening 

 

Rätt eller berättigat intresse 

 

De omständigheter som har anförts under den föregående rubriken har också bäring på frågan 

om Innehavarens rätt till eller berättigade intresse i domännamnet. Det har inte framkommit 

några omständigheter som skulle visa att Innehavaren saknar sådan rätt till eller sådant 

berättigat intresse i domännamnet som anges i Registreringsvillkoren. 

 

Slutsatser 

 

De överväganden som har redovisats i det föregående innebär enligt tvistlösarens mening att 

det inte i ärendet visats 

 att det föreligger sådan likhet mellan Sökandens registrerade näringskännetecken och 

det omtvistade domännamnet som anges i Registreringsvillkoren, 

 att registreringen eller användningen av domännamnet skett i ond tro på det sätt som 

förutsätts i Registreringsvillkoren, och 

 att det heller inte visats att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i 

domännamnet. 

 

Vid denna bedömning ska Sökandens begäran om överföring av domännamnet lämnas utan 

bifall. 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………    

Henry Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


