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Överlåtelsemanual – Registrar 

Denna manual är framtagen som ett stöd för Registrarer för toppdomänerna .se och .nu. Manualen är 

avsedd att användas som vägledning vid överlåtelse av domännamn vid särskilda händelser såsom 

konkurs, fusion, likvidation eller dödsfall.  

Rätten att överlåta ett domännamn: 

Innehavaren av ett domännamn är den som har rätt att överlåta sin domän till en ny innehavare. Det 

organisationsnummer eller personnummer som domänen är registrerat på anger som utgångspunkt 

vem som har rätt att förfoga över domännamnet. Det kan bara finnas en registrerad innehavare per 

domännamn.  

I vissa situationer kan det uppstå hinder för den registrerade innehavaren att överlåta domännamnet. 

Så kan t.ex. vara fallet vid konkurs där innehavaren upphör att existera, eller vid fusion, dödsfall osv.  

Nedan förtydligas hur registrarer bör hantera ett antal situationer där huvudprincipen, att endast inne-

havaren får överlåta domännamnet, inte kan tillämpas:    

Konkurs aktiebolag: 

Tingsrätten fattar beslut om att inleda en konkurs, t.ex. på begäran av aktieägarna eller av 

bolagets borgenärer. När tingsrätten tagit beslut att inleda en konkurs utses en konkursför-

valtare. Konkursförvaltaren övertar firmateckningsrätten i bolaget och är den som tar hand 

om och även säljer egendom för bolagets räkning. Under den tidsperioden har de tidigare fö-

reträdarna för bolaget inte rätt att överlåta domännamnet.  

Konkursförvaltaren är behörig att företräda företaget och genomföra överlåtelsen av ett do-

männamn. Konkursförvaltaren ska inkomma med dokumentation som styrker att denne är 

konkursförvaltare (vanligtvis ett beslut från tingsrätt). 

Avslutad konkurs: 

Vid överlåtelse av ett domännamn efter avslutad konkurs måste konkursförvaltaren öppna 

konkursen för att domännamnet ska kunna överlåtas till en annan part. Om det är den tidi-

gare företrädaren för bolaget som är mottagande part så kan det räcka med att konkursför-

valtaren inkommer med ett skriftligt intyg om att den inte har något intresse gällande domän-

namnet.  

Observera att Internetstiftelsen enligt punkt 6.1.5 i Registreringsvillkoren även har rätt att de-

aktivera/avregistrera domännamn där innehavaren är en juridisk person som har upplösts ef-

ter avslutad konkurs. 

Konkurs Handelsbolag: 
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Precis som för aktiebolag är det tingsrätten som fattar beslut om att inleda konkurs. Konkurs-

förvaltaren övertar firmateckningsrätten i bolaget och är den som tar hand om och även säl-

jer egendom för bolagets räkning. Ett handelsbolag har en eller flera bolagsmän. Under kon-

kursförfarandet har bolagsmännen inte rätt att överlåta ett domännamn. Det är istället kon-

kursförvaltaren som är behörig att företräda företaget och genomföra överlåtelsen av ett do-

männamn. Konkursförvaltaren ska inkomma med dokumentation som styrker att denne är 

konkursförvaltare (vanligtvis ett beslut från tingsrätt). 

I de fall konkursförvaltaren inte kan bistå vid en överlåtelse ska överlåtaren lämna intyg från 

övriga bolagsmän att dessa godkänner överlåtelsen. Intygen ska vara underskrivna av samt-

liga tidigare bolagsmän för handelsbolaget.  

Avslutad konkurs: 

Vid avslutad konkurs, och konkursförvaltaren inte vill öppna konkursen, får de tidigare bo-

lagsmännen, som privatpersoner, komma överens om vem som ska ha domänen och de öv-

riga får intyga att de avsäger sig rätten till fördel för en person. Om de inte kan komma över-

ens kan frågan om rätten till domännamnet behöva avgöras i domstol.  

Konkurs Kommanditbolag: 

För kommanditbolag under pågående konkurs så är det konkursförvaltaren som kan under-

teckna en överlåtelse av domännamn.  Vem som är konkursförvaltare framgår bland annat 

av Bolagsverkets register eller beslut från tingsrätten. I de fall konkursförvaltaren inte kan bi-

stå vid en överlåtelse ska överlåtaren lämna ett intyg från övriga bolagsmän att dessa god-

känner överlåtelsen. Intygen ska vara underskrivna av samtliga bolagsmän.  

Avslutad konkurs: 

Vid överlåtelse av ett domännamn efter avslutad konkurs i ett kommanditbolag krävs det att 

konkursförvaltaren öppnar konkursen för att domännamnet ska kunna överlåtas till en annan 

part.  

Ett kommanditbolag har ofta flera kommanditdelägare och även en eller flera komplemen-

tär(er). Om konkursförvaltaren inte vill öppna konkursen behöver samtliga kommanditdelä-

gare och komplementärer godkänna överlåtelsen, antingen genom att samtliga undertecknar 

ett intyg att de avsäger sig rätten till domänen eller genom undertecknande av en överlåtel-

seblankett att domänen ska överlåtas. 

Fusion: 

Vid en fusion övergår ett bolags samtliga tillgångar och skulder till det övertagande bolaget. 

Det övertagande bolaget behöver registreras som ny innehavare. Underlaget för denna 
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överlåtelse av domännamn utgörs av ett registerutdrag från Bolagsverket, där det framgår att 

en fusion har verkställts. Någon överlåtelseblankett är inte nödvändigt vid fusion.  

Avregistrerad firma på grund av att verksamheten upphört (frivilligt, ej konkurs): 

Juridiskt existerar inte bolaget efter avregistrering och några företrädare finns inte längre. I 

praktiken bör tidigare aktieägare och bolagsmän tillåtas genomföra en överlåtelse genom att 

underteckna en överlåtelsehandling. Samtliga aktieägare och bolagsmän ska vara överens 

och underteckna handlingen.  

Dödsbo: 

Samma dag som en person avlider övergår det som personen ägde, personens avtal och 

skulder till ett dödsbo. Det blir därför dödsbodelägaren(na) som har rätt att underteckna en 

eventuell överlåtelse av domännamn. Vem som har rätt att teckna dödsboet framgår av bo-

uppteckningen som finns hos Skatteverket. Registraren kan även be dödsbodelägaren(na) 

att inkomma med underlag om bouppteckning.  

Likvidation: 

Pågående likvidation: 

Likvidation innebär att ett bolag blir upplöst genom att tillgångarna i bolaget förvandlas till 

pengar, för att exempelvis betala bolaget skulder. Likvidation kan ske frivilligt efter beslut av 

bolagsstämman. Likvidation kan även ske tvångsmässigt efter beslut av Bolagsverket eller 

domstol, så kallad tvångslikvidation. 

För ett aktiebolag är det likvidatorn som undertecknar en överlåtelse av domännamn. Vid fri-

villig likvidation kan aktiebolagets bolagsstämma lämna förslag på likvidator. Bolagsverket 

prövar sedan om den föreslagna likvidatorn kan utses. Om aktiebolaget inte lämnar något 

förslag utser Bolagsverket en advokat till likvidator. Vid tvångslikvidation utser Bolagsverket 

eller domstolen likvidator för aktiebolaget. För att säkerställa vem som är likvidator inhämtas 

därför underlag från Bolagsverket eller domstol.  

För ett handelsbolag i likvidation undertecknas en överlåtelse av domännamn gemensamt av 

bolagsmännen om inget annat har avtalats mellan dem. Om bolagsmännen inte kommer 

överens kan tingsrätten utse en likvidator som ensamt får teckna. 

Avslutad likvidation: 

För aktiebolag innebär en avslutad likvidation att bolaget är upplöst. Beslut kan dock fattas 

om att återuppta likvidationen, även efter bolaget har upplösts, t.ex. om nya tillgångar hittas i 

bolaget. Om likvidatorn beslutar att återuppta likvidationen, träder likvidatorn in med samma 

skyldigheter och rättigheter som tidigare. Detta innebär att likvidatorn, efter avslutad likvidat-

ion, har möjlighet att överlåta domännamn som står registrerade på aktiebolaget.  
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För handelsbolag innebär en avslutad likvidation att handelsbolaget inte längre är någon juri-

disk person, bolaget har alltså lösts upp. Bolaget kan dock ha kvar ägandet till vissa till-

gångar och ansvar över vissa skulder, även efter en avslutad likvidation. När en likvidation 

har avslutats i ett handelsbolag är därför utgångspunkten att bolagsmännen kan företräda 

bolaget. Det innebär att båda bolagsmännen ska godkänna överlåtelsen av domännamnet.  

Fiktiva organisationsnummer: 

Det förekommer att domännamn är registrerade på ett fiktivt organisationsnummer, dvs. att 

bolagets verkliga organisationsnummer inte står registrerat på domänen. I flera av dessa si-

tuationer kan övriga uppgifter i registret vara korrekta, till exempel bolagets namn och posta-

dress, medan organisationsnumret är klart felaktigt. När ett domännamn är registrerad på ett 

fiktivt organisationsnummer ska registraren se till att det finns underlag som styrker vem som 

är den egentliga innehavaren av domännamnet. Om tillräckligt underlag finns för att identifi-

era den egentliga innehavaren så är det upp till registraren att korrigera innehavaruppgif-

terna, och se till att underlaget för korrigeringen dokumenteras.  

Organisationsnummer eller personnummer felaktig sedan registreringstillfället: 

Ibland kan det finnas ett existerande (inte fiktiva) personnummer/organisationsnummer som 

innehavare i registret, men en organisation med ett annat organisationsnummer påstår att 

den är egentlig innehavare av domänen. Det kan exempelvis vara fallet om en individ i egen-

skap av anställd använt sitt eget personnummer för att registrera ett domännamn. I dessa fall 

behövs ett intyg från individen eller organisationen om att anspråk inte görs på domänen, al-

ternativt att en överlåtelse sker enligt rutin. Om ovanstående inte är möjligt, kan registraren 

hänvisa parterna till domstol, för att avgöra frågan om bättre rätt till domänen.  

 


