
SVAR 
 

Datum: Ärendenr: 
 
 

Till IIS (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 
 

Angående ansökan om tvistlösning för domännamnet _.se 
Det är viktigt att observera att ett ATF-ärendet kommer att avgöras oavsett om du svarar eller 
inte. Om Sökanden valt påskyndat förfarande innebär det, om du inte svarar på ansökan, att 
beslut fattas av tvistlösaren inom 10 arbetsdagar istället för 30 dagar. 

 
1. GRUNDUPPGIFTER PARTER 

 
1.1 Domännamnsinnehavare 
Namn/Företag Personnummer/organisationsnummer 
	  

Adress, postnummer och postadress 
	   	  

Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress 
	   	  

 

1.2 Ombud (anges i förekommande fall) 
Namn/Företag 
	  

Adress, postnummer och postadress 
	   	  

Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress 
	  

Det finns inga krav på att anlita ombud men vill man ha ombud så får man naturligtvis anlita 
ett sådant. Observera att kostnaden för ett ombud betalas av den som anlitar ombudet och att 
man får inte ersättning för ombudskostnader oavsett om man förlorar eller vinner ärendet. 

 
 

Namn/Företag Personnummer/organisationsnummer 
	  

Adress, postnummer och postadress 
	   	  

Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress 
	   	  

 

1.4 Ombud (anges i förekommande fall) 
Namn/Företag 
	  

Adress, postnummer och postadress 
	   	  

Telefonnummer (även riktnummer) E-postadress 
	  



2. FRÅGOR RÖRANDE TVISTLÖSARE 
 
 

Domännamnsinnehavaren godtar att ansökan prövas av en tvistlösare. 

 
 

Sökanden har begärt att ärendet skall prövas av tre tvistlösare. 

Domännamnsinnehavaren utser till tvistlösare. 

Utse en av tvistlösarna från listan på IIS webbplats. 

 
Sökanden har begärt att ärendet skall prövas av en tvistlösare. Domännamnsinnehavaren begär att 

ansökan 
 
skall prövas av tre tvistlösare och utser till tvistlösare. 

 
Vill du att tre tvistlösare ska avgöra ärendet, ska du utse en av dessa tre tvistlösare utifrån listan på 
IIS webbplats. 

 
Avgiften om kr inkl. moms har den betalats in till IIS genom 

insättning/inbetalning på/via av IIS anvisat bankkonto/bankgiro. 

Eventuell återbetalning av hela eller del av ansökningsavgiften skall ske till följande 
 
konto (inkl. clearingnr): bank:   

 
 

3. SAKEN 
 
 

 

 
3.1 Yrkande 

 
 
 
 
Domännamnsinnehavaren 

 
 
 

medger bestrider 
 
 
 
bifall till Sökandens yrkande. 



 

3.2 Omständigheter (för mer plats att skriva, bifoga gärna separat bilaga) 
 
Om du bestrider sökandens yrkande är det viktigt att du i ditt svar bemöter samtliga påståenden som 
sökanden lagt fram beträffande de rekvisit som framgår av punkten 7.2 i Registreringsvillkoren. 
Nedanstående tre rekvisit skall du bemöta i ditt svar och det är viktigt att du beskriver alla de 
omständigheter du vill göra gällande. 

 
1. Om sökanden har en rättighet (t ex varumärke eller firma) med giltighet i Sverige som är 

identiskt eller förväxlingsbart med domännamnet. 
 

2. Om du handlat i ond tro när du registrerade eller när du använder domännamnet. Exempel 
på ond tro är om du registrerat ett domännamn med kännedom om att benämningen som 
utgör domännamnet tillhör någon annan,  i syfte att sälja det. Ond tro kan också vara 
registrering av domännamn i syfte att störa en konkurrents verksamhet. Sist i IIS 
registreringsvillkor finns anvisningar till ATF där man kan läsa mer om hur rekvisitet ”ond 
tro” skall tolkas. Se också mer om ”ond tro” under Frågor och svar om ATF på IIS 
webbplats. 

 
3.   Om du har rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Exempel på berättigat intresse 

kan vara att du förberett användning – eller redan använt – domännamnet för   t ex 
försäljning av varor och tjänster på en hemsida som är kopplad till namnet eller att 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att 
skada ett känneteckens eller rättighets anseende. Observera att detta endast är exempel. Det 
går inte att tolka det uppräknade motsatsvis; man kan t ex ha ett berättigat intresse till ett 
domännamn trots att man inte har förberett användning av det. Sist i IIS  registreringsvillkor 
finns anvisningar till ATF där man kan läsa mer om hur rekvisitet ”berättigat intresse” skall 
tolkas. Se också mer om ”berättigat intresse” under Frågor och svar om ATF på IIS 
webbplats. 

 
3.3 Bevisning (för mer plats att skriva, bifoga gärna separat bilaga) 

 
Tänk på att ATF är ett helt och hållet skriftligt förfarande och den bevisning du åberopar i ditt svar 
är det som tvistlösaren kommer att bedöma och basera sitt beslut på. Det är därför viktigt att all 
information som tvistlösaren kan behöva för att bedöma ärendet är med i ditt svar. 

 
Exempel på bevisning för att visa att du inte handlat i ond tro när du registrerade eller använde 
domännamnet kan vara en utskriven skärmdump från din webbplats där verksamheten framgår och 
redogörelser för om du kände till sökanden rättighet eller inte. Sådan bevisning kan också användas 
som stöd vid en beskrivning hur du har en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. 

 
3.4 Bilagor 

 
Här anger och numrerar du tydligt den skriftliga bevisning som åberopas och som skickas med ditt 
svar. 

 
Ort och datum Underskrift 
	    

Glöm inte att underteckna ansökan. 
Roll, t.ex. innehavare, firmatecknare eller ombud Namnförtydligande 
	   	  

	  


