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BAKGRUND 

Sökanden ansökte om tvistlösning i skrift daterad 2012.02.28 och begärde att ansökan skulle 

prövas av en tvistlösare. 

 

Motparten inkom med svarsskrift daterad 2012.03.02. 

 

YRKANDEN 

 

Sökanden yrkar att domännamnet veteran-poolen.se skall överföras till Sökanden 

 

Motparten bestrider att domännamnet veteran-poolen skall överföras till Sökanden 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 

Sökanden: 

Sökanden innehar sedan år 2005 firmaregistreringen av aktiebolaget Veteranpoolen. 

Sökanden innehar också domännamnet veteranpoolen.se.  

 

Sökanden bedriver verksamhet under angiven firma som går ut på uthyrning av personal och 

därmed jämförlig verksamhet, nämligen av avtals- och ålderspensionärer. Motparten var en 

kort tid samarbetspartner till Sökanden, men upphörde härmed år 2009 då Motparten slutade 

på egen begäran för att starta en med veteranpoolen AB konkurrerande verksamhet. 

Motparten har ett bolag, kallat Pbs-butiksservice, under vilket en verksamhet drivs som kallas 

”55plussare” och som kan sökas under www.55plussare. 

 

Domänen www.veteran-poolen.se synes inte ha någon relevans för Motpartens verksamhet; 

under denna domän finns endast en fotobild av en äldre man som simmar i en swimmingpool. 

Motpartens verksamhet har således ingen anknytning till det omtvistade domännamnet. 

Motparten kan omöjligen anses ha ett berättigat intresse av domännamnet i fråga. Fastmera 

torde Motpartens registrering av domännamnet skett för att skada eller störa Sökandens 

http://www.55plussare/
http://www.veteran-poolen.se/
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verksamhet. Motparten har varit i ond tro när han registrerade domännamnet veteran-

poolen.se. 

 

Motparten: 

Sökanden har ingen varumärkesregistrering av ”veteranpoolen” och inte heller något 

varumärkesskydd för orden ”veteran” eller ”pool”. Det finns därför inget hinder för att 

Motparten kvarstår som innehavare av domännamnet veteran-poolen.se. 

 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

 

Ett domännamn får enligt villkoren för registrering av domännamn överföras till den som 

begärt tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som 

begärt tvistlösning kan visa rätt och ii) domännamnet registrerats eller används i ond tro och 

iii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.  

 

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med en begäran om överföring av 

ett domännamn måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Det kan noteras att 

tvistlösningsförfarandet är avsett att bara omfatta klara fall av missbruk. 

 

1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken 

 

Sökanden är innehavare av firmaregistreringen Veteranpoolen AB med rättsgrund i Sverige. 

Sökandens firma innefattas i sin helhet i det omtvistade domännamnet vid sidan av själva 

toppdomänen, låt vara att det omtvistade domännamnet låter de två orden sammanlänkas av 

ett bindestreck. 

 

Tvistlösaren finner att Sökanden är innehavare av rätt till firma, skyddad i Sverige, med vilket 

det aktuella domännamnet är förväxlingsbart. 
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2. Ond tro   

  

Motparten torde driva en verksamhet som kan sägas konkurrera med Sökandens. Emellertid 

har denna verksamhet, i förekommande fall, inte bedrivits under det omtvistade 

domännamnet, eller därmed förväxlingsbar benämning, varken före eller efter registreringen 

av veteran-poolen.se. Motparten ansökte om domännamnet veteran-poolen.se efter det att 

Motparten lämnat Sökandens verksamhet, vilken alltså drevs och drivs under 

firmabeteckningen Veteranpoolen AB och under domännamnet veteranpoolen.se. Mot den 

bakgrunden kan Tvistlösaren inte finna annat än att Motpartens domännamnsregistrering av 

veteran-poolen.se skedde i ond tro och att sådan ond tro förekommit också i tiden därefter. 

 

3. Rätt eller berättigat intresse  

 

Motparten tillhandahåller en webbsida under det omtvistade domännamnet, vilken inte synes 

användas till annat än att åstadkomma en anknytning till Sökanden och dennes tjänster, men 

utan att Motparten där erbjuder några tjänster. Sådana erbjuder Motparten via annat 

domännamn, 55plussare.se. Någon berättigat intresse för Motparten att använda Sökandens 

kännetecken i domännamnet framträder således inte. Dessutom finns risk för vilseledanden av 

besökare som kommer till veteran-poolen.se, till skada för Sökandens verksamhet. 

 

 

Samtliga tre krav för att domännamnet skall överföras till Sökanden är härmed uppfyllda. 

Ansökan skall därför bifallas. 

 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Jan Rosén 

 

 


