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Frobbit! svar på remissen ang justeringar i Allmänna Villkor för 
registrering av domännamn under toppdomänen .se 
 
 
 
 
Frobbit! lämnar härmed sitt svar på den remiss som .SE skickade ut den 3 november 2010 
angående ändringar i de Allmänna Villkor för registrering av domännamn under 
toppdomänen .se som innehavare förbinder sig att följa.  
 
 
 
Lövestad den 5 december 2010 
 
 
 
Eva Frölich 
VD Frobbit AB 
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Kapitel 4  har som rubrik ”Innehavarens Skyldigheter” och bör hållas ren från annat. Den 
föreslagna punkt 4.1.3 reglerar .SE:s mandat och förvirrar. Texten är dessutom 
densamma som den föreslagna reviderade punkt 6.1.1 och det finns ingen anledning att 
ha den två gånger. Texten passar in under Kapitel 6 som har rubriken ”Upphörande av 
registrering”. 
 
 
Skrivningen ”Den rättighet som sökanden stödjer sin ansökan på måste föreligga vid 
tidpunkten för ansökan om tvistlösning, men behöver inte ha förelegat vid tidpunkten för 
Domännamnets registrering”  känns som att man inför en osäkerhetsfaktor för 
innehavare. .SE´s jurist har på förfrågan informerat om att i praktiken så har detta redan 
gällt för tvistelösning hittills och att man nu enbart väljer att också skriva in det i 
Allmänna Villkor.  
 
Man skriver dock in en retroaktivitet i reglerna och det kan förorsaka en osäkerhet på 
marknaden då det kan tolkas  som att man kan bli av med sitt domännamn som man 
använt i flera år därför att någon registerar ett varumärke rätt som det är och sedan kräver 
domännamnet som använts en lång tid och kanske också byggts verksamhet kring.  
 
Det går att tolka som att den retroaktiva bedömninge i punkt 7.2.3 inte kommer får någon 
praktisk betydelse då det är svårt att registrera ett kännetecken som ännu inte är ett 
kännetecken i ond tro eller ha ett berättigat intresse. Det ska dock inte uteslutas att så kan 
ske.  
 
Med denna skrivning så kommer är det nära till hands att fundera på om Bolagsverket 
och Patent-och Registreringsverket i sina kriterier för vad de registrerar som firmor 
respektive varumärken tar någon hänsyn till vad som är registrerat som domännamn 
sedan tidigare? Vilka krockar kan vi komma att se i framtiden? Vad för kommunikation 
finns det mella IIS-Bolagsverket-PRV?  


