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1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren, vid vite om 400 000 kr, att vid marknadsföring av fordons- och trafilerelaterade tjänster via webbplatser på internet, på sätt som skett eller liknande sätt,
använda sig av
namn, formuleringar, layout och begrepp som sammantaget ger konsumenten
intryck av att det är en myndighet som tillhandahåller webbplatsen och tjänsterna samt
sökordsannonsering på Google (adwords) för en länk som leder direkt till ett
beställningsformulär som saknar en tydlig uppgift om vem som marknadsför
de tjänster som beställs genom formuläret.

2. Patent- och marknadsdomstolen ålägger Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren,
vid vite om 400 000 kr, att tydligt och i direkt anslutning till marknadsföring av

Dok.Id 2089066
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon
Telefax
08- 561 654 70
E-post: stockholms.tingsratt@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid
måndag — fredag
08:00-16:00

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM

Sid 2
PMT 3508-19

2019-12-20

fordons- och trafikrelaterade tjänster via webbplatser på internet informera om
priset på tjänsterna.

3. Patent- och marknadsdomstolen ålägger Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren,
vid vite om 400 000 kr, att vid marknadsföring av fordons- och trafikrelaterade
tjänster via webbplatser på internet dels innan avtal ingås med hjälp av kommunikationsmedlet, d.v.s. på webbplatsen i direkt anslutning till beställningsformuläret,
dels inom rimlig tid efter det att avtal har ingåtts, i läsbar och varaktig form om
inte informationen redan getts i sådan form, lämna korrekt, klar och begriplig information om konsumentens rätt att ångra avtal, hur ångerfristen beräknas, när den
startar och slutar samt information om att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätt och var detta formulär finns.
4. Patent- och marknadsdomstolen ålägger Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren,
vid vite om 400 000 kr, att vid marknadsföring av fordons- och trafikrelaterade
tjänster via webbplatser på internet, innan avtal ingås, lämna information om
näringsidkarens namn, organisationsnummer/personnummer, telefonnummer,
adress och e-postadress så att konsumenten kan identifiera näringsidkaren.
5. Patent- och marknadsdomstolen ålägger Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren
att var och en betala marknadsstörningsavgift med 10 000 kr.
6. Patent- och marknadsdomstolen förpliktigar Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren att solidariskt ersätta Konsumentsombudsmanens rättegångskostnad med
25 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess
betalning sker.
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BAKGRUND
Transportstyrelsen uppmärksammade Konsumentverket på förekomsten av webbplatsen trafikstyrelsen.com den 10 december 2018. På webbplatsen marknadsfördes och
såldes olika fordons- och trafikrelaterade tjänster gentemot konsumenter.

Konsumentverket inledde ett ärende i syfte att fastställa vem som bedrev näringsverksamheten på webbplatsen. Ansvaret för webbplatsen kunde senare kopplas till Stefan
Koljonen och Nicholas Lundgren. Efter att Konsumentverket tillskrivit Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren om marknadsföringen på webbplatsen utan att få något
svar lämnades ärendet över till Konsumentombudsmannen för vidtagande av rättsliga
åtgärder.

Den 11 mars 2019 väckte Konsumentombudsmannen talan mot Stefan Ko ljonen och
Nicholas Lundgren avseende överträdelser av marknadsföringslagen (2008:486), MFL.
Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har delgetts stämning och beretts tillfälle att
inkomma med svaromål. Varken Stefan Koljonen eller Nicholas Lundgren har hörts
av.

Efter det att parterna har fått tillfälle att slutföra sin talan har målet, med stöd av 42
kap. 18 § första stycket 5 rättegångsbalken, avgjorts utan huvudförhandling.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
Konsumentombudsmannen har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska

1.

förbjuda Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren vid vite att vid marknadsföring
av trafiktjänster via webbplatser på internet, på sätt som skett eller liknande sätt,
använda sig av sökord på Google (adwords), namn, formuleringar, layout och
begrepp som sammantaget ger konsumenten intryck av att det är en myndighet
som tillhandahåller webbplatsen och tjänsterna,
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ålägga Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren vid vite att tydligt och i direkt
anslutning till marknadsföring av trafiktjänster på webbplatsen informera om
priset på tjänsterna,

3.

ålägga Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren vid vite att vid marknadsföring av
trafiktjänster via webbplatser på internet lämna korrekt, klar och begriplig information om konsumentens rätt att ångra avtal såvitt avser
a) hur ångerfristen beräknas, när den startar och slutar,
b) att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätt och var detta
formulär finns, och att
informationen ska lämnas dels innan avtal ingås med hjälp av kommunikationsmedlet, d.v.s. på webbplatsen i direkt anslutning till beställningsformuläret, dels
inom rimlig tid efter det att avtal ingåtts, i läsbar och varaktig form om inte informationen redan getts i sådan form,

4.

ålägga Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren vid vite att vid marknadsföring av
trafiktjänster via webbplatser på internet, innan avtal ingås, lämna information
som innebär att konsumenten kan identifiera näringsidkaren och att informationen
ska innehålla:

5.

•

namn på näringsidkaren,

•

organisationsnummer/personnummer,

•

telefonnummer och

•

adress och e-postadress samt

förplikta Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren att var för sig utge marknadsstörningsavgift med 10 000 kr vardera.

Konsumentombudsmannen har även yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har inte angett någon inställning till käromålet.
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GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN
Konsumentombudsmannen
Övergripande om nu aktuell marknadsföring och ansvaret för denna
Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har på webbplatsen trafikstyrelsen.com marknadsfört olika fordons- och trafikrelaterade tjänster såsom beställning av körkortstillstånd, handledarbevis och registreringsskyltar samt på- och avställning av fordon.
Tjänsterna har kostat 495 kr styck. Samtliga tjänster tillhandahålls kostnadsfritt av
Transportstyrelsen, med undantag för nya registreringsskyltar som kostar 90 kr styck.
Trafikstyrelsen.com utför inte tjänsterna utan förmedlar samtliga tjänster som sedan
levereras av Transportstyrelsen.

Konsumenterna har inte gått in via webbplatsen trafikstyrelsen.com för att beställa
tjänsten utan de har i stället sökt upp tjänsten via Google genom att skriva in sökord,
som exempelvis "körkortstillstånd". Den första träffen som återfinns i Googles söklista
har varit en länk direkt till ett formulär på trafikstyrelsen.com. Konsumenterna har därmed aldrig fått del av informationen om att trafikstyrelsen.com endast förmedlar tjänsten. Konsumenterna har i stället vilseletts att tro att de har beställt tjänsten från en
webbplats som tillhör en myndighet, i detta fall Transportstyrelsen.

Webbplatsen trafikstyrelsen.com har sedan start i december 2018 innehållit prisuppgifter och tekniska funktioner för betalning via kort och faktura. Webbplatsen har därmed i vart fall från den 10 december 2018 till den 7 februari 2019 — då den släcktes
ned — drivits på kommersiell grund.

Stefan Koljonen är innehavare av de konton som har angetts på fakturor som skickats
från trafikstyrelsen.com före den 9 januari 2019 medan Nicholas Lundgren är innehavare av de konton som angetts på fakturor som skickats från trafikstyrelsen.com efter
den 9 januari 2019. Av kontoutdrag går att utläsa att kontoinnehavaren har köpt annonsplats på Google vid olika tidpunkter. Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren
bedriver således näringsverksamhet och är näringsidkare i marknadsrättslig mening.
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Vidare är Nicholas Lundgren registrerad som enskild näringsidkare och har godkänts
för F-skatt av Skatteverket den 10 januari 2019.

Polisen har under perioden den 10 december 2018 till den 8 januari 2019 f'att in sju
anmälningar gällande trafikstyrelsen.com. Konsumenterna har uppfattat att de har utsatts för bedrägeri genom att vilseledas att betala för tjänster som de haft för avsikt att
beställa av Transportstyrelsen. Konsumenterna har lidit skada eftersom tjänsterna har
varit avgiftsfria eller betydligt billigare om de hade beställts av Transportstyrelsen.
Anmälningarna avser konsumenter över hela landet.

Samtliga anmälningar avseende bedrägeribrott är nedlagda. Polisen har ansett att
konsumenterna har utsatts för otillbörlig marknadsföring varför överlämning till
Konsumentombudsmannen har skett.

Genomsnittskonsumenten
Den relevanta målgruppen utgörs av en stor och heterogent sammansatt grupp av konsumenter som inte har några särskilda kunskaper om tjänsterna som sådana men som
vill ställa på eller av ett fordon eller som behöver ett körkortstillstånd, ett handledarbevis, ett registreringsbevis eller en registreringsskylt. Tjänsterna som tillhandahålls är
sådana typer av tjänster som en konsument normalt har behov av någon eller några fa
gånger under sin livstid. Genomsnittskonsumenten är därför normalt inte insatt i om
det kostar något att ansöka om någon av tjänsterna.

Vilseledande information om vem som tillhandahåller webbplatsen och tjänsten
(yrkande 1)
Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har genom webbplatsens namn, layout, formuleringar och begrepp medvetet utformat webbplatsen trafikstyrelsen.com på så sätt
att den gett konsumenter ett intryck av att tillhöra en myndighet. Förvirringen har förstärkts av att Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har köpt annonsplats högst upp
på Googles träfflista, s.k. Google adwords, för sökningar som görs på bl.a. fraserna
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"ställa av bil", "körkortstillstånd" och "registreringsskyltar". Konsumenter som har
velat utnyttja Transportstyrelsens tjänster har sökt på fraserna och kommit rakt in i ett
beställningsformulär som ser ut att komma från Transportstyrelsen. Konsumenter har
vilseletts om att en myndighet är avsändare av marknadsföringen och de har betalat för
tjänsten i villfarelsen att de köpte tjänsten av myndigheten.

Namnet "Trafikstyrelsen" är snarlikt namnen på myndigheterna Transportstyrelsen och
Trafikverket, vilka är myndigheter som tillhandahåller fordon- och trafikrelaterade
tjänster. Under fliken "Om oss" på webbplatsen trafikstyrelsen.com framgår att "Trafikstyrelsen arbetar på uppdrag av privatpersoner och företagare runt om i Sverige och
att varje beställning innebär att du ger oss i uppdrag att beställa vald tjänst från Transportstyrelsen". Konsumenter som har hittat till webbplatsen via köpta annonser på
Google har emellertid inte fatt ta del av denna information. Intrycket av att konsumenten besöker myndighetens webbplats förstärks av att färgerna på trafikstyrelsen.com är
desamma som de som Transportstyrelsen använder, dvs, vitt och blått.

Prisinformation (yrkande 2)
Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har inte i direkt anslutning till beställning av
tjänsten på webbplatsen informerat om att tjänsten kostar samt hur mycket den kostar.
Konsumenten tvingas fylla i en mängd person- och fordonsuppgifter samt klicka sig
igenom flera steg innan prisinformationen anges. Konsumenterna ges uppfattningen att
tjänsten är gratis och först i sista steget av beställningen ges informationen om att
tjänsten kostar 495 kr.

Ångerrätten (yrkande 3)
Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har på webbplatsen utelämnat information om
konsumenternas ångerrätt. Konsumenterna har inte samtyckt till att ångerrätten avtalas
bort. Information om konsumentens ångerrätt är väsentlig.
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Information om näringsidkarens identitet och kontaktuppgifter (yrkande 4)
Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har inte lämnat information om vem som är
avsändare av marknadsföringen på webbplatsen trafikstyrelsen.com. Konsumenterna
har därmed inte kunnat identifiera näringsidkaren. Tvärtom har konsumenten fatt intrycket av att avsändaren är en myndighet. Det har även saknats information om näringsidkarens organisationsnummer, adress och telefonnummer. Under fliken "Om
oss" på webbplatsen finns företagsnamnet European Group samt adressen Renstiernas
gata 23, 116 31 Stockholm angiven. Det finns inget bolag med namnet European
Group registrerat varken på den angivna adressen eller i Sverige.

Det är väsentligt för konsumenten att kunna identifiera vem som är motpart, t.ex. i
händelse av en tvist. Informationen är väsentlig och ska lämnas innan avtal ingås.

Transaktionstestet
De marknadsföringsåtgärder som har vidtagits och de brister avseende vilken information som har lämnats är vilseledande och otillbörliga eftersom de har påverkat konsumenter i deras förmåga att fatta välgrundade affårsbeslut.

Marknadsstörningsavgift
Överträdelserna enligt yrkandena 1 och 2 är reglerade i 9 och 10 §§ MFL som är kopplade till sanktionen marknadsstörningsavgift. Överträdelserna är av mycket allvarlig art
och har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. Även omständigheterna i övrigt — att
konsumenternas förtroende för svenska myndigheter riskerar att skadas och att marknadsföringen har fatt mycket stor spridning — motiverar att marknadsstörningsavgift
ska dömas ut.

Transportstyrelsen uppmärksammades av sina kunder på förekomsten av webbplatsen
trafikstyrelsen.com. Transportstyrelsen har därefter varnat för trafikstyrelsen.com på
sin egen hemsida eftersom de ansåg att webbplatsen riskerade att skada kundernas förtroende för Transportstyrelsen som myndighet. Genom snabbt agerande och samarbete
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mellan flera myndigheter förhindrades att fler konsumenter av misstag köpte tjänster
på webbplatsen.

Den snabba och stora spridning som uppstår när konsumenter genom sökning på
Google av misstag hamnar på trafikstyrelsen.com bör vägas in vid bedömningen av om
marknadsstörningsavgift ska utgå.

Nicholas Lundgren har haft en taxerad inkomst av tjänst om 224 156 kr för inkomståret 2017 medan Stefan Koljonen saknar sådan inkomst. Inkomstuppgifter från näringsverksamhet saknas emellertid för båda två varför omsättningen av verksamheten
. måste uppskattas.

Av Stefan Koljonens kontoutdrag framgår att antalet beställningar av tjänster från
webbplatsen under perioden från den 4 januari 2019 till den 9 januari 2019 uppgår till
87 stycken. Under den korta period som Konsumentombudsmannen kontrollerat har
Stefan Koljonen omsatt 43 065 kr på webbplatsen. Av Nicholas Lundgrens kontoutdrag framgår att antalet beställningar av tjänster på webbplatsen under perioden från
den 9 januari 2019 till den 23 januari 2019 uppgår till 101 stycken. Under den korta
period som Konsumentombudsmannen kontrollerat har Nicholas Lundgren omsatt
49 995 kr på webbplatsen.

Konsumentombudsmannen uppskattar att Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren
omsatte åtminstone 100 000 kr vardera under den tid de bedrev näringsverksamheten
på webbplatsen. Marknadsstörningsavgiften ska därmed bestämmas till 10 000 kr var
för Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren.

Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren
Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har förelagts att inkomma med svaromål men
har underlåtit detta.
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UTREDNINGEN I MÅLET
Konsumentombudsmannen har som skriftlig bevisning bl.a. åberopat skärmdumpar
från trafikstyrelsen.com och Google, kontoutdrag, fakturor och uppgifter ur skatteutdrag

DOMSKÄL
Rättsliga utgångspunkter för bedömningen
Enligt 9 § MFL ska all marknadsföring utformas och presenteras så att det tydligt
framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som
svarar för marknadsföringen.

Av 10 § första stycket MFL följer att en näringsidkare vid marknadsföring inte får
använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i
fråga om näringsidkarens egna eller någon annans verksamhet. Enligt bestämmelsens
tredje stycke får näringsidkare inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart,
obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Enligt 10 § första stycket prisinformationslagen (2004:347) ska prisinformation våra
korrekt och tydlig. Av 12 § följer att om en näringsidkare inte lämnar prisinformation
enligt lagen ska — med undantag för bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift — bestämmelserna i MFL tillämpas. Prisinformation ska därvid anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket MFL.

Enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 och 9 lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) ska näringsidkaren innan ett distansavtal ingås ge
konsumenten information dels om sitt namn, organisationsnummer och telefonnummer
samt sin adress och e-postadress dels om vad som gäller om ångerrätt. Informationen
ska enligt 2 kap. 3 § samma lag ges på ett klart och begripligt sätt som är anpassat till
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det medel för distanskommunikation som används. Med att informationen ska ges på
ett klart sätt avses bl.a. att den ska vara lätt att hitta på näringsidkarens webbplats (se
prop. 2004/05:13 s. 133).

Av 2 kap. 6 § distansavtalslagen följer att om näringsidkaren inte ger information enligt 2 kap. 2-5 §§ distansavtalslagen ska — med undantag av bestämmelserna om marknadsstörningsavgift — bestämmelserna i MFL tillämpas. Informationen ska därvid anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket MFL.

Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 9 och 10 §§ MFL
att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga
att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får enligt 23 § första stycket MFL
förbjudas att fortsätta med denna, eller med någon annan liknande åtgärd. Enligt 24 §
första stycket MFL får en näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna
väsentlig information åläggas att lämna sådan information.

Ett förbud enligt 23 § MFL och ett åläggande enligt 24 § MFL ska enligt 26 § MFL
förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Enligt 29 § MFL får en näringsidkare åläggas att betala marknadsstörningsavgift om
näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av
oaktsamhet har brutit mot t.ex. 8 § och någon av bestämmelserna i 9 eller 10 §§ MFL.

Bedömning av nu aktuell marknadsföring

Ansvar för nu aktuell marknadsföring
Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att utredningen i målet visar att marknadsföringen på trafikstyrelsen.com har tillhandahållits i näringsverksamhet. Bestämmel-
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serna i MFL är således tillämpliga på de marknadsföringsåtgärder som vidtagits på
webbplatsen (se 2 och 3 §§ MFL).

Gällande Stefan Koljonens och Nicholas Lundgrens ansvar för nu aktuell marknadsföring konstaterar domstolen att det av de åberopade fakturorna samt kontoutdragen
framgår att Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren står som innehavare av de konton
som betalningarna för tjänsterna på webbplatsen satts in på.

Av Stefan Koljonens kontoutdrag framgår att det under perioden från och med den 4
januari 2019 till och med den 8 januari 2019 har satts in en stor mängd betalningar på
hans konto som beloppsmässigt överensstämmer med vad som angetts på fakturorna
samt webbplatsen i övrigt. Av Nicholas Lundgrens kontoutdrag framgår att det under
perioden från och med den 9 januari 2019 till och med den 21 januari 2019 har satts in
en stor mängd betalningar på hans konto som beloppsmässigt överensstämmer med
vad som angetts på fakturorna samt webbplatsen i övrigt. Av Nicholas Lundgrens
kontoutdrag framgår vidare att konsumenterna såsom betalningsreferens har angett
bl.a. registreringsnummer på fordon samt ord såsom påställning.

Med beaktande av vad som har anförts ovan anser Patent- och marknadsdomstolen att
det är visat att Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har bedrivit den näringsverksamhet som förekommit på webbplatsen trafikstyrelsen.com och att de följaktligen ska
svara för den marknadsföring som har skett där.

Genomsnittskonsumenten
En utgångspunkt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/29/EG) om
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på
den inre marknaden, som de i målet aktuella bestämmelserna i MFL bygger på, är att
marknadsföringen ska bedömas med hänsyn till hur den uppfattas av en genomsnittskonsument som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med
beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer (se skäl 18 i direktivet och jfr C428/11, Purely Creative m.fl., ECLI:EU:C:2012:651, punkt 53). Om marknadsföringen
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är särskilt riktad till en viss konsumentgrupp följer av direktivet att marknadsföringen
ska bedömas ur ett perspektiv som är representativt för den genomsnittliga medlemmen i denna grupp (se skäl 18 och jfr artikel 5.2 b i direktivet).

Enligt Patent- och marknadsdomstolen utgörs tjänsterna i förevarande mål av fordonsoch trafikrelaterade tjänster vilka riktar sig till fordonsägare, personer med körkort och
personer som är intresserade av att ta körkort. Det är således en mycket bred konsumentgrupp. Bedömningen av nu aktuell marknadsföring sker alltså med utgångspunkt
från hur marknadsföringen är ägnad att uppfattas av en normalt samt skäligen uppmärksam genomsnittskonsument i nämnda grupp.

I enlighet med vad Konsumentombudsmannen har anfört far emellertid de specifika
tjänster som är aktuella i målet, dvs, på- och avställning av fordon, ansökningar om
körkortstillstånd och handledarskap samt beställning av registreringsbevis och registreringsskyltar, anses vara sådana tjänster som en enskild konsument sällan är i behov
av. Graden av uppmärksamhet hos genomsnittskonsumenten far därmed anses vara
något lägre än vad som gäller för tjänster som konsumeras ofta.

Vilseledande information om vem som tillhandahåller webbplatsen och tjänsterna
(yrkande 1)
Konsumentombudsmannen har gjort gällande att Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren genom den aktuella webbplatsens namn, layout, formuleringar och begrepp medvetet har utformat webbplatsen på så sätt att den har gett intryck av att tillhöra en myndighet. Enligt Konsumentombudsmannen har det varit otydligt vem som har svarat för
marknadsföringen. Otydligheten har enligt Konsumentombudsmannen förstärkts av att
Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har köpt annonsplatser via Google adwords
vilket har medfört att webbplatsen har hamnat högst upp på Googles träfflista vid en
sökning på de aktuella tjänsterna. Vidare har Konsumentombudsmannen gjort gällande
att konsumenter — till följd av ovan anförda marknadsföringsåtgärder — har förväxlat
webbplatsen trafikstyrelsen.com med Transportstyrelsens webbplats, vilket enligt Konsumentombudsmannen har varit Stefan Koljonens och Nicholas Lundgrens syfte.
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Patent- och marknadsdomstolen konstaterar till att börja med att namnet på den aktuella webbplatsen — trafikstyrelsen.com — är en blandning av namnen på de två myndigheterna Trafikverket och Transportstyrelsen. Det valda namnet är vidare mycket likt
namnet på den myndighet som tillhandahåller de tjänster som trafikstyrelsen.com
förmedlar, nämligen Transportstyrelsen.

Att "Trafikstyrelsen" är en privat aktör som endast förmedlar tjänster som tillhandahålls av Transportstyrelsen är inte något som framgår av beställningsformulären på
webbplatsen. Denna information måste konsumenten aktivt söka upp genom att trycka
på fliken "Om oss" på trafikstyrelsen.com.

Av de skärmdumpar som har åberopats av Konsumentombudsmannen framgår att den
som söker på Google efter "registreringsskyltar" som första sökträff får upp en länk till
trafikstyrelsen.com medan en länk till Transportstyrelsens webbplats hamnar som andra sökträff. Att trafikstyrelsen.com hamnar över transportstyrelsen.se vid en sökning
på Google kan visserligen ge konsumenten intrycket av att det är "Trafikstyrelsen"
som är den huvudsakliga tillhandahållaren av de sökta tjänsterna. En konsument kan
emellertid inte från en träfflista dra en slutsats om en länk leder till en myndighet eller
till någon annan aktör.

Det är inte användningen av Google adwords i sig som gör att det är oklart vem som
svarar för marknadsföringen. Hade den länk som annonsen är kopplad till lett till en
sida där det klart och tydligt framgår vem som tillhandahåller tjänsterna hade det inte
utgjort ett marknadsrättsligt problem. Det som har varit problemet i detta fall är att
Google adwords har använts för en länk som har lett direkt till ett beställningsformulär
där det inte, eller i vart fall inte på ett tydligt sätt, har framgått vem som tillhandahåller
tjänsterna. Vidare har det framkommit att informationen under fliken "Om oss" inte
har varit tillgänglig för de som har klickat på den länk som Google adwords har använts för.
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Med hänsyn till vad som har anförts ovan finner domstolen att marknadsföringen av
webbplatsen trafikstyrelsen.com har varit vilseledande eftersom den har gett konsumenterna intryck av att de köper tjänster direkt av en myndighet. Den information som
har lämnats om att tjänsterna förmedlas av en privat aktör är såväl undangömd som
otydlig. Att konsumenter har vilseletts i fråga om avsändaren av marknadsföringen
stöds av det åberopade överlämningsbrevet från Transportstyrelsen samt polisanmälningarna. Av detta följer att marknadsföringen av trafikstyrelsen.com har utformats i
strid med 9 och 10 §§ MFL. Enligt domstolen har marknadsföringen påverkat konsumenter i deras förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut och den är således otillbörlig enligt 8 § MFL.

Prisinformation (yrkande 2)
Konsumentombudsmannen har gjort gällande att Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren har underlåtit att i direkt anslutning till beställning av tjänster på webbplatsen informera konsumenten om att tjänsterna kostar samt hur stor denna kostnad är. Enligt
Konsumentombudsmannen har konsumenten varit tvungen att fylla i en mängd personoch fordonsuppgifter samt klicka sig igenom flera steg innan prisinformationen angetts, vilket har gett konsumenten intrycket att tjänsten är gratis.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att det av de åberopade skärmdumparna
framgår att priset på en specifik tjänst har funnits tillgänglig i själva beställningsformuläret för den specifika tjänsten. Beställningsformulären har dykt upp i steg nr två vid
beställningen av en specifik tjänst om konsumenten har gått in direkt på webbplatsen
och i steg nr ett om konsumenten har gått via den länk för vilken Google adwords har
använts. Konsumenten har därmed inte, vilket Konsumentombudsmannen har gjort
gällande, behövt klicka sig igenom flera steg innan prisinformationen angetts. Prisinformationen har dock angetts längst ned i beställningsformulären på en delvis undanskymd plats i och med att den har placerats på själva beställningsknappen som har
utgjorts av en rektangulär knapp i orange där det med vit text i liten teckenstorlek, som
varit mindre än texten på övriga knappar på webbplatsen, har stått "skicka beställning
495:-". Placeringen har medför att konsumenten inte har fått del av priset på tjänsten
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förrän konsumenten har fyllt i samtliga uppgifter i beställningsformuläret. Det har därmed inte varit tydligt för konsumenten vad priset på tjänsten har varit när konsumenten
påbörjat beställningen av tjänsten på webbplatsen.

Av det ovan anförda finner Patent- och marknadsdomstolen att prisinformationen på
webbplatsen trafikstyrelsen.com inte har varit angiven på ett korrekt och tydligt sätt
och därmed utformats i strid med 10 § prisinformationslagen. Sådan prisinformation
ska enligt 12 § samma lag anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket MFL och
marknadsföringen är således vilseledande.

Ångerrätten (yrkande 3)
Konsumentombudsmannen har gjort gällande att Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren på webbplatsen har utelämnat information om konsumenternas ångerrätt.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att det av utredningen i målet framgår att
det varken i anslutning till beställningen av tjänsterna på webbplatsen eller på webbplatsen i övrigt funnits information om konsumenternas ångerrätt. Tvärtom har det
under fliken "Om oss" på webbplatsen angivits att varje uppdrag är förenat med en
avgift som inte är återbetalningsbar.

Patent- och marknadsdomstolen finner med hänsyn till vad som redovisats ovan att
konsumenter som beställt tjänster på webbplatsen trafikstyrelsen.com inte innan avtal
ingåtts fatt del av den information om ångerrätten som försluivs i 2 kap. 2 § distansavtalslagen. Information om ångerrätten ska — enligt 2 kap. 6 § distansavtalslagen —
anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket MFL och marknadsföringen är således
vilseledande.

Information om näringsidkarens identitet och kontaktuppgifter (yrkande 4)
Konsumentombudsmannen har gjort gällande att Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren inte har lämnat information om vem som är avsändare av marknadsföringen på

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM

Sid 17
PMT 3508-19

2019-12-20

webbplatsen vilket har medfört att konsumenterna inte har kunnat identifiera näringsidkaren. Konsumentombudsmannen har vidare gjort gällande att det har saknats information om näringsidkarens organisationsnummer, adress och telefonnummer etc.
Under fliken "Om oss" på webbplatsen finns bolaget European Group samt adressen
Renstiernas gata 23,116 31 Stockholm angiven. Enligt Konsumentombudsmannen
finns det inget bolag med namnet European Group registrerat varken på den angivna
adressen eller i Sverige.

Av de åberopade skärmdumparna framgår enligt domstolen att den information om
näringsidkaren som fanns tillgänglig på webbplatsen angavs under fliken "Om oss",
där det dock saknas uppgifter om bl.a. näringsidkarens telefonnummer och e-postadress. När det gäller det namn som har angetts, European Group, är det inte visat att det
ens fmns ett företag med det namnet. En skyldighet att ange namn innebär givetvis en
skyldighet att ange ett korrekt namn. Redan härav följer att den information som har
lämnats om näringsidkaren på webbplatsen inte står i överensstämmelse med 2 kap. 2
§ första stycket 1 distansavtalslagen. Sådan information ska enligt 2 kap. 6 § distansavtalslagen anses vara väsentlig och utelämnandet av informationen är därmed vilseledande enligt 10 § tredje stycket MFL.

Förbud och ålägganden vid vite
Patent- och marknadsdomstolen har i det föregående funnit att nu aktuell marknadsföring har utformats i strid med 8-10 §§ MFL, 10 § prisinformationslagen och 2 kap. 2
§ första stycket 1 och 9 distansavtalslagen. Det finns därför skäl att meddela förbud
och ålägganden enligt 23-24 §§ MFL.

Att webbplatsen från och med den 7 februari 2019 förefaller vara stängd påverkar inte
Stefan Koljonens och Nicholas Lundgrens ansvar (jfr MD 2015:13 punkt 124).

Förbud enligt marknadsföringsrätten är inte begränsade till att enbart täcka de konkreta
överträdelser som begåtts. Det framgår direkt av 23 § MFL att förbud även kan omfatta
andra likvärdiga handlingar. Ett förbud måste dock vara så klart avgränsat att den som
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förbudet riktar sig emot vet vad den inte får göra, vilket ställer krav på förbudets avgränsning och precision. Det är domstolens uppgift att, inom ramen för kärandens yrkande, utforma förbudet så att det uppfyller kravet på entydighet och konkretisering.
Motsvarande principer har i praxis ansetts tillämpbara även vid utformningen av ålägganden enligt 24 § MFL (se Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 1 augusti
2018 i mål PMT 3962-17).

Enligt Patent- och marknadsdomstolen uppfyller de av Konsumentombudsmannen yrkade förbuden och åläggandena med vissa justeringar kravet på entydighet och konkretisering.

För det första anser domstolen att förbuden och åläggandena bör konkretiseras ytterligare i avseende på vilka tjänster som omfattas och att dessa ska avse marknadsföring
av fordons- och trafikrelaterade tjänster i stället för trafiktjänster. För det andra innefattar det av Konsumentombudsmannen yrkade förbudet bl.a. ett förbud för Stefan
Koljonen och Nicholas Lundgren att vid marknadsföring av de i målet aktuella tjänsterna via webbplatser på intemet använda sig av Google adwords. Som har anförts
ovan utgör det otillbörliga elementet vid användningen av Google adwords av att konsumenten genom att trycka på den länk för vilken Googgle adwords har använts kommer direkt in i ett beställningsformulär och förbudet bör därför avgränsas till att omfatta denna typ av åtgärd. Förbuden och åläggandena ska, med beaktande av dessa
liksom vissa språkliga justeringar, utformas i enlighet med vad som framgår av domslutet.

Av 26 § MFL följer att ett förbud ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är
obehövligt. Några sådana skäl har inte framkommit. När det gäller vitesbeloppets storlek ska detta — enligt 3 § viteslagen (1985:206) — bestämmas till ett belopp som med
hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas förmå denna att följa förbudet. Vid bedömningen av vites-
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beloppets storlek ska domstolen även beakta skyddsintresset och hur marknadsföringen har riktats till mottagaren (se Patent- och marknadsöverdomstolens dom den
21 juni 2017 i mål PMT 10485-16).

Av utredningen i målet framgår att Nicholas Lundgren hade en taxerad inkomst av
tjänst om 224 156 kr för inkomståret 2017 och att Stefan Koljonen saknade taxerad
inkomst av tjänst för sarnma år. Vidare är det utrett att Nicholas Lundgren såsom
enskild näringsidkare registrerades för F-skatt den 10 januari 2019 samt att Stefan
Koljonen saknar sådan registrering. Det finns därmed inga uppgifter om inkomst från
näringsverksamhet. Av utredningen framgår dock att Stefan Koljonen och Nicholas
Lundgren, under den korta period som Konsumentombudsmannen kontrollerat, har
omsatt 43 065 kr respektive 49 995 kr på webbplatsen. Vidare har domstolen funnit att
det har varit fråga om relativt omfattande överträdelser av marknadsföringslagstiftningen.

Vid en samlad bedömning av de ovan anförda finner Patent- och marknadsdomstolen
att ett verkningsfullt vitesbelopp bör bestämmas till 400 000 kr.

Marknadsstörnings avgift
Konsumentombudsmannen har yrkat att Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren ska
förpliktas att betala marknadsstörningsavgift med 10 opo kr vardera. Konsumentombudsmannen har gjort gällande att överträdelserna enligt yrkandena 1 och 2 regleras i 9
och 10 §§ MFL som är kopplade till sanktionen marknadsstörningsavgift. Enligt Konsumentombudsmannen är överträdelserna av mycket allvarlig art och de har begåtts
uppsåtligen eller av oaktsamhet. Konsumentombudsmannen har vidare gjort gällande
att den omständighet att konsumenternas förtroende för svenska myndigheter riskeras
att skadas motiverar att en marknadsstörningsavgift ska dömas ut. Härutöver har Konsumentombudsmannen pekat på att marknadsföringen har f'att stor spridning.

Marknadsstörningsavgift ska användas i de fall där det föreligger ett påtagligt behov av
att skydda allmänna konsument- och näringsidkarintressen (prop. 1994/95:123 s. 104
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och prop. 2007/08:115 s. 118). Avgiften är avsedd för situationer där den otillbörliga
marknadsföringen stör marknadens funktion vilket enligt förarbetena kan vara fallet
om det otillbörliga agerandet riskerar att leda till att konsumenter och andra närings-.
idkare får en bristande tilltro till en hel bransch (prop. 2007/08:115 s. 119).

Av förarbetena till 2016 års ändringar i MFL framgår att det för upprätthållandet av
respekten för det marknadsrättsliga regelverket är viktigt att sanktionen inte används
alltför restriktivt, vilket ansågs vara fallet innan ändringarna genomfördes (prop.
2015/16:168 s. 24).

Enligt 29 a § MFL ska vid prövningen av om marknadsstörningsavgift ska åläggas
beaktas hur allvarlig överträdelsen är. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art,
varaktighet, omfattning och spridning.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att de marknadsföringsåtgärder som är
hänförliga till Konsumentombudsmannens yrkande om att informationen om vem som
tillhandahåller webbplatsen har varit vilseledande (yrkande 1) har skett i strid med 8-9
§§ MFL och att åtgärderna därmed omfattas av reglerna för marknadsstörningsavgift
enligt 29 § MFL. När det gäller underlåtenheten att lämna tydlig prisinformationen (yrkande 2) anser domstolen att dessa inte kan ligga till grund för utdömande av marknadsstörningsavgift eftersom det i 12 § prisinformationslagen anges att bestämmelserna om marknadsstörningsavgift inte är tillämpliga. Att åtgärderna även står i strid
med 10 § MFL, och att transaktionstestet i 8 § MFL skulle kunna vara uppfyllt, medför
enligt domstolen inte att marknadsstörningsavgift kan dömas ut enbart med stöd av
bestämmelserna i 8 och 10 §§ samt 29 § första stycket MFL eftersom systematiken i
lagstiftningen då framstår som ologisk.

Domstolen har i det föregående funnit att marknadsföringen av trafikstyrelsen.com har
varit vilseledande eftersom den har gett konsumenterna intryck av att de har köpt tjänster direkt av en myndighet. Av utredningen i målet framgår att Transportstyrelsen mot-
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tagit samtal från konsumenter som uttryckt ett missnöje mot Transportstyrelsen gällande förekomsten av webbplatsen trafikstyrelsen.com. Av utredningen framgår vidare att
Transportstyrelsen anser att förekomsten av webbplatsen trafikstyrelsen.com skadar
Transportstyrelsens förtroende som myndighet. Domstolen anser mot bakgrund av
detta att marknadsföringen av trafikstyrelsen.com har varit av sådan art att den riskerar
att negativt påverka konsumenternas förtroende för de svenska myndigheterna. Domstolen konstaterar vidare att det av det åberopade underlaget bestående av uppgifter om
polisanmälningar avseende webbplatsen samt kontoutdrag med betalningshistorik avseende beställningar av tjänster på webbplatsen framgår att marknadsföringen av
trafikstyrelsen.com under den relativt korta period som är aktuell i målet fått en stor
spridning

Enligt domstolen talar utredningen i målet för att marknadsföringen av webbplatsen
trafikstyrelsen.com har utformats i syfte att vilseleda konsumenter om vem som tillhandahåller webbplatsen och tjänsterna. Enligt domstolen talar valet av namn på webbplatsen samt utformningen av webbplatsen i övrigt för att syftet med marknadsföringen
har varit att få konsumenter att beställa tjänster på trafikstyrelsen.com i villfarelsen att
de beställer tjänster direkt av Transportstyrelsen. Av utredningen i målet framgår att så
också har varit fallet i viss utsträckning. Slutligen framgår det att Konsumentverket i
sitt tillsynsärende gällande webbplatsen har tillskrivit Stefan Koljonen och Nicholas
Lundgren om otillbörligheten i marknadsföringen av webbplatsen men inte erhållit
något svar.

Mot bakgrund av det ovan anförda anser Patent- och marknadsdomstolen att de överträdelser av marknadsföringslagstiftningen som förekommit på trafikstyrelsen.com har
varit av sådan art och omfattning samt fatt sådan spridning att förutsättningar finns för
att döma ut en marknadsstörningsavgift. Domstolen anser vidare att Stefan Koljonen
och Nicholas Lundgren i vart fall har agerat oaktsamt i förhållande till den otillbörliga
marknadsföringen och att de därmed i egenskap av ansvariga näringsidkare ska åläggas
att var för sig betala en marknadsstörningsavgift.
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Av 31 § MFL följer att marknadsstömingsavgiften ska fastställas till lägst 10 000 kr
och högst 10 000 000 kr. Av samma bestämmelse följer vidare att avgiften inte får
överstiga tio procent av näringsidkarens årsomsättning. Om överträdelsen har skett
under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning
annars saknas eller är bristfålliga far, årsomsättningen uppskattas. Riktas talan mot
flera näringsidkare ska avgiften fastställas särskilt för var och en av dem.

Enligt 32 § MFL ska vid fastställandet av avgiftens storlek särskild hänsyn tas till hur
allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.

Patent- och marknadsdomstolen har tidigare konstaterat att det saknas uppgifter om
Stefan Koljonens och Nicholas Lundgrens inkomster från näringsverksamheten på
webbplatsen. Årsomsättningen av näringsverksamheten på webbplatsen far därmed
uppskattas för att domstolen ska kunna fastställa den högsta avgift som kan dömas ut i
målet.

Av utredningen framgår att Stefan Koljonen under perioden från och med den 4 januari
2019 till och med den 8 januari 2019 på sitt konto fick in 43 065 kr på webbplatsen
vilket medför att en årsomsättning uppskattningsvis hade uppgått till ca 3 000 000 kr
om verksamheten hade pågått i samma omfattning under ett helt år. Av utredningen
framgår vidare att Nicholas Lundgren under perioden från och med den 9 januari 2019
till och med den 21 januari 2019 på sina konton fick in 49 995 kr på webbplatsen vilket medför att en årsomsättning uppskattningsvis hade uppgått till 1 400 000 kr om den
hade kunnat fortsatt i den begränsade omfattningen som det då var fråga om under
resterande delen av året. Om man utgår från detta lägre belopp så uppgår den högsta
avgiften som kan dömas ut till tio procent av 1 400 000 kr, dvs. 140 000 kr.

Mot bakgrund av den ovan uppskattade årsomsättningen samt de överträdelser av
marknadsföringslagstiftningen som är aktuella i målet bör marknadsstörningsavgiftens
storlek fastställas till det av Konsumentombudsmannen yrkade beloppet, dvs. 10 000
kr var för Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren.
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Rättegångskostnader
Konsumentombudsmannen har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 25 000
kr; hela beloppet avser arbete. Konsumentombudsmannen har inte yrkat ersättning för
den del av arbetet som hänför sig till yrkandet om marknadsstömingsavgift.

I målet är reglerna i 18 kap. rättegångsbalken tillämpliga, med undantag för bestämmelsen i 18 kap. 16 § såvitt gäller yrkandena om förbud och ålägganden, (se 64 §
MFL). Domstolen konstaterar att Konsumentombudsmannen har vunnit framgång med
samtliga yrkanden. Domstolens justeringar vad gäller förbudets och åläggandenas närmare utformning saknar härvid betydelse.

Det saknas anledning att bestämma att vardera part ska svara för sin rättegångskostnad.
Stefan Koljonen och Nicholas Lundgren ska därför — i enlighet med 18 kap. 1 och 9 §§
rättegångsbalken — solidariskt ersätta Konsumentombudsmannen för dennes rättegångskostnad. Den yrkade ersättningen är skälig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (PMD-02)
Ett överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha inkommit till
Patent- och marknadsdomstolen senast den10 januari 2020. Det krävs prövningstillstånd.

Ulrika Persson

