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Personliga fordonsskyltar med beteckningen GOOGLE

Vägverket beslutar att Karin Jardenberg inte har rätt till personlig fordonsskylt med beteckningen
GOOGLE.

Redogörelse för ärendet

Google Sweden AB (nedan Google Sweden) har den 6 augusti 2007 inkommit med en skrivelse där
företaget yrkar att Vägverket skall besluta att Karin Jardenberg inte skall ha rätt till personlig
fordonsskylt med beteckningen GOOGLE. Till stöd för sin begäran anför Google Sweden att
Vägverket har godkänt ansökan om skylten utan att tillfråga Google Sweden och företaget varken
står bakom ansökan eller godtar den .

Karin Jardenberg har beretts tillfä lle att yttra sig över Google Swedens begäran och har anfört i
huvudsak följande: Hon motsätter sig Google Swedens yrkande. Det finns mycket som talar emot att
Vägverket skulle ha möjligheter att genom rätte lse eller omprövning av sitt bes lut frånta henne rätten
till skylten. Vad avser rättelse av beslut på grund av förbiseendefel är den styrande bestämmelsen
26 § förvaltningslagen (1986:223). Bestämmelsens innebörd är att den myndighet som har meddelat
ett beslut får rätta beslutet, om det innehåller en uppe nbar oriktighet till följd av myndighetens eller
någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende . Vidare måste oriktigheten vara uppenbar
för att ett förbiseendefel ska!! kunna rättas. Bestämmelsen ger däremot inte myndigheter befogenhet
att rätta sådana fel i ett besluts innehåll som beror på bristfä llig utredning, felaktig faktabedömning,
oriktig rättstillämpning eller missriktad användning av skönsbefogenheter (s.k. bedömningsfe l). Det
beslut som Vägverket fattade avseende hennes personliga fordonsskylt är i allt väsentligt en oriktig
rättsti llämpning. Resultatet i hennes fall blir följaktligen att rättelse enligt 26 § förvaltningslagen inte
kan komma på fråga. Mer om detta finns i Hellners, Tryggve & Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen
med kommentarer, 2003 , s. 310-314. För omprövning gäller 27 § förva ltnings lagen. Enligt denna
bestämmelse kan inte en bes lutsmyndighet av annan anledning än rena förb iseendefel ompröva sitt
tidigare beslut, om ändringen är till nackdel för den enskilde . Vidare gäller att ett gynnande be slut
som regelsvinner negativ rättskraft och därmed inte kan ändras av bes lutsmyndigheten. För beslutets
orubblighet talar hänsyn till den enskildes trygghet och enligt härskande uppfattning anses
trygghetsaspekten vara helt avgörande, även om den kan innebära att klart felaktiga bes lut får
fortsatt giltighe t. Se vidare Bohlin, Alf & Wamling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder,
2004, s. 174. I praxis har vissa viktiga undantag ställts upp från huvudregeln om negativ rättskraft
hos gynnande bes lut (jfr JO 1990/91 s. 161 samt RÅ 1992 ref. 64, RÅ 1992 ref. 78 och RÅ 2000 ref.
16). Undantag anses kunna göras, antingen om beslutet eller den lagstiftning som beslutet vilar på
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innehåller ett återkallelseförbeh åll, om tvingande säkerhetsskäl påfordrar en omed elbar återkallelse
med hänsyn till häl sofara, brandfara, rasrisk etc. eller om beslute t har blivit felaktigt och detta beror
på att den enskilde har lämnat vilseledande uppgifter. Det bör påpekas att det inte är tillrä ckligt att
myndigheten har fattat ett felaktigt beslut, utan förutsättningen är att det föreligger ett vilse ledande
från den enskilde. Se vidare Bo hlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder,
2004, s. 174-17 8. Något återkallelseforbehåll finns i forevarande fall varken i beslutet eller i den
lagstiftning som beslutet grundar sig på . Vidare är undantaget om tvingande säkerhetsskäl ej
tillämpligt. Hon har i fallet inte heller agerat vi lseledande eller lämnat uppgifter som kan anses vara
vilseledande . Vägverkets möj ligheter till omprövning torde därfor vara ytt erst begränsade. Som
bekant forutsätter ett varumärkesintrång att ett märke används i näringsverksamhet. Om märket ej
används i näringsverksamhet kan intrång ej föreligga . Hon använder inte ifrågavarande skylt i
näringsverksamhet. Det tord e därfor vara uppenbart att hon inte gör intrång i Googles varumärken
genom att använda sky lten. Mot denna bakgrund saknar Vägverket grund enligt nu gällande rätt att
bifalla Google Sw edens begäran om att tilldela henne den personliga fordonsskylten GOOGLE.
Beslutet skall därfor stå fast. Slutligen bör följande om överklagbarhet noteras. Enligt 34 § lagen
(200 l :558) om vägtrafikregi ster samt 19 kap. l § första stycket 5 forordningen (200 l :650) framgår
att " tillde lning...av särskild teckenkombination för personliga fordonsskyltar" inte får överklagas.

Ti llämpliga bestämmelser

Det anges i 3 § förvaltningslagen (1986:223) (FL) att om en annan lag eller en forordning innehåller
någon bestämmelse som avviker från FL, gäller de n bestämmelsen.

Det framgår av 26 § FL att ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av
myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, rar rättas av den
myndighet som har meddelat beslutet. Innan rättelse sker skall myndig heten ge den som är part
tillfäl le att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är
obehövlig.

Vidare följer av 27 § förs ta stycket FL att om en myndighet finner att ett beslut, som den har
meddelat som första instans, är uppenbart oriktigt på gru nd av nya omständigheter eller av någon
annan anl edning, skall myndigheten ändra beslutet, om det ka n ske snabbt och enkelt och utan att det
blir till nackdel för någon ensk ild part. Skyld igheten gäller även om beslutet överklagas, såv ida inte
klaganden begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition).

Enligt 16 kap. forordningen (200 1:650) om vägtrafikregister (FVTR) avses med personliga
fordonsskyl tar skyltar med en särskild teckenkombination.

Det framgår av 16 kap. 7 § FVTR att rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat
fordon samt förlängning aven sådan rätt upplåts av Väg verket for ett pri s som verket bestämmer. Av
16 kap. 8>§ FVTR framgår att Väg verket tillhandahåller personliga fordonsskyltar och prövar frågan
om utfärdande av kontrollmärke när verket har underrättats om vi lket fordon skyltarna skall
användas for. Vägverket prövar också frågan om utfärdande av nya person liga fordonsskyltar.

Enligt 6 kap. 17 § Vägverkets före skr ifte r (VVFS 2001:118) om regi strering av fordon m.m. i
vägtrafikregistret får en personlig fordonsskylt inte utformas så att den kan väcka an stöt eller
medföra olägenhet för någon. I 6 kap . 18 § samma föreskrifter framgår att vid bedömningen av om
teckenkombinationen kan medfora olägenhet skall särskilt beaktas immaterialrätt sligt skydd för
kännetecken såsom varumärke, firm a och namn .
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1 34 § lagen (200 1:558) om vägtrafikregiste r (LVTR) anges att ett be slut enligt denna lag, enligt
föreskri fter som har meddelats med stöd av lagen eller ett be slut om rättelse elle r information enligt
personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas ho s Länsrätten i Örebro län om inte något annat
fö ljer av andra före skrifter. Prövningstillstånd kr ävs vid överklagande till kammarrätten .

Det fram går av 19 kap. 1 § FVTR att de t i 34 § LVTR finn s bestämmelser om överklagande av
beslut enligt denna förordn ing , men att bl.a. beslut om utformningen av per sonliga fordonssky lta r
och tilldelningen av särskild teckenkombination för personliga fordo nssky ltar inte får överklagas.

Omprövning

Karin Jardenberg anför i sitt yttrande att Vägverket inte kan ändra be slutet att bevilja henn e
per sonli g fordonssky lt med teckenkombinationen GOOGLE , eftersom 26 och 27 §§ FL inte till åter
det. Vägverkets tillde lning av skylten GOOGLE berodde inte på skr ivfel, räknefel eller liknande
förbi seende och verket delar bedömningen att beslu tet inte kan ändras på grundval av 26 § FL.

Syfte t med 27 § FL är att ge myndigheter skyldighet att ändra sina beslut und er vissa förutsättn in gar
(prop . 1985/86 :80 s. 77 ff) . Detta innebär inte att myndigheten är förhindrad att ändra sina beslut för
att inte alla förutsättningarna som räknas upp i 27 § är uppfyllda. Regeln om att nytt beslut skall
fattas om det inte går den enskilde emot är inte utformad som en rättighet för den enski lde , utan det
är när denna och samtliga övriga förutsättningar i paragrafen är uppfyllda som myndigheten är
sky ldig att fatta nytt beslut.

I rätt spraxis och juridisk doktrin har 27 § FL ändå tolkats så, att huvudregeln är att en myndighet inte
får ändra ett be slut om ändringen är till nackdel för den enski lde. Det har utkristalli serat sig flera
undantag frå n denna huvudregel i rättspraxis. De undantag som har räknats upp i doktrinen utifrån
rättspraxis är dock inte en full ständig lista. Det är möjli gt att myndigheter kan ändra beslut till den
enski ldes nackdel även i andra fall.

I RÅ 1992 ref. 78 och RÅ 2000 ref 16 var det endast en enski ld som berördes direkt av
mynd ighetens be slut, och det fanns in gen annan enski ld som skulle kunna gynnas av de t ändrade
beslute t. Det skydd som den en skilde til lförsäkras av 27 § FL måste anses väga tyngre när frågan är
en tvi st mellan en enda enski ld och en myndighet, än när frågan är en tvist mellan två en skilda som
är beroende av vad en myndighet fattar för beslut. I det senare fallet är det alltid en en ski ld som
missgynnas av myndighetens be slut, trots att beslutet gynnar en annan enskild. Om ett be slut aven
myndighet är uppenbart felaktigt och gynnande för en en skild, kan denn a en ski ldes rättssäkerhet inte
ges lika stor tyngd om det upp enbart felaktiga beslutet är till nackdel för en annan enski ld som den
ges om ingen annan enski ld drabbas direkt av be slutet.

RÅ 1992 ref. 64 gällde ett myndighetsbeslut enligt varumärkeslagen som var till fördel för en
enskild individ men till nackd el för en annan, detta beslut ändra des till nackdel för den förra
individen , men det godtogs inte av Regeringsrätten . Regerings rä tten påpekade i detta mål att enligt
de allmänna principer om förvaltnin gsbeslu tens s.k. rättskraft som har utvecklats i praxi s gäller bl.a .
att gynnande beslut i regel inte kan återkallas. Vidare hänvisade Re geringsrätten till att
varumärkeslagen anvisade den enskilde som ansåg sig förfördelad av myndighe tens beslu t ti ll att
väcka talan vid allmän domstol. Här påpekade all tså Regeringsrätten, liksom den har gjo rt i a lla
andra mål på området, att det är huvudregeln som säger att be slut tillden enskildes förd el inte får
ändras. Något absolut förbud för myndighete r att ändra beslut till nackdel för den enskilde finn s inte.
Det fanns dock i detta fall en annan uttryckligen utpekad väg att gå för den enskilde som ansåg sig
missgynn ad av myndighetens be slut, nämligen att föra talan i allmän domstol.
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Den majoritet i Re geringsrätten som avgjo rde RÅ 2000 ref. 16 påpekade att det inte kan komma i
fråga att låta ändringar av andra förhå llanden än sådant som kunnat beaktas vid det ursprun gli ga
stä llningstagandet få föranleda en om prövning .

I förevarande ärende om personliga fordonsskyltar finns det ingen utpekad väg att gå för den
enski lde som är missnöjd med Vägverkets tillde lning av en viss sky lt till en annan enski ld. När
Google Sweden anhåller hos Vä gverket om att ärendet skall pröva s på nytt, finner därför Vägverket
att verket skall ompröva ärendet. Google Swede n bygger sin talan på sin rätt till firman Goog le, de t
är ett sådant förhå llande som sku lle ha kunnat beaktas vid det ursprungliga ställningstagandet.

Motivering i sak

Google Sweden har rätten till firman Google. Det är ett un ikt ord som inte står för annat än företa get
Google. K arin Jardenberg anger att hon inte har för avsikt att använda sina personliga fordonsskyl tar
med beteckningen GOOGLE annat än privat och hänvi sar till att hon därför inte begår
varumärke sintrång . Enlig t Vägverkets före skrifter om registrering av fordon m. m. i vägtrafikregistret
får emellertid en for donsskylt inte utform as så att den kan medföra olägenhet för någon . Vid
bedömning av om skylten innebär olägenhet skall sär ski lt beaktas immaterialrättsl igt skydd för
kännetecken såsom varumärke, firma och namn. Det är tydlig t av Google Swedens talan att skylten
GOOGLE innebär olägenhet för före taget. En sådan olägenhe t är oberoende av om användandet av
sky lten strängt taget innebär varumärkesintrång eller inte. Eftersom Karin Jardenbergs personliga
fordonsskylt med beteckningen GOOGLE innebär olägenhet för Google Sweden och ordet Google
är ett unikt ord som Google Sweden har rätt ti ll, skall Karin Jardenberg inte ha rätt till personliga
fordonsskyltar med beteckningen GOOGLE.

Överkl agande

Enligt 19 kap . I § FVTR går det inte att överklaga Vä gverkets beslut om utformningen av personliga
fordonssky ltar och tilldelningen av särski ld teckenkombination för personliga ford onsskyltar. För
den enski ldes rättssäkerhets sku ll måste regle r som förbj uder överklaganden tolka s restri ktivt . Beslut
om skyltarn as utformning handlar om vi lken form skyltarna skall ha, exempelvis om de skall vara
en- ell er tvåradiga. Beslut om särski ld tec kenkombination handlar om huruvida en viss
teckenkombination får godkänn as över huvud taget. Teckenkombinationen GOOGLE kan inte väcka
anstöt och det finns inget hinder i sig mot att ti llde la personliga fordonsskyltar denn a
tec kenkombination. Däremot föreligger hinder på immaterialrätts liga grunder mo t att bevi lja annan
än Google Sweden denna teckenkombination. Det är enligt Vägverkets mening ett beslut av
Vä gverket om att en teckenkombination inte alls får tillde las sky ltar som ej får överklagas.

Detta be slut innebär att Karin Jardenberg inte län gre har rätt att använda personliga fordonsskyltar
med beteckningen GOOGLE . Eftersom skyltarna tilldelades av Vägverket men rätten till dem nu
återkallas av Vägverket, kommer Vägverket att betala ti llbaka avgiften på 6 000 kr för sky ltarna till
Karin Jardenberg så fort hon har återsänt skyltarna till Vägverket.

Delgivningskvitto bifogas, vänligen skic ka in detta påskr ive t med vändande po st till Vägverket.
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Telefonledes frågor i detta ärende kan ställas till Daniel Granqvist, 019-19 75 92.
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Hur man överklagar hos Länsrätten i Örebro län

Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga detta till Länsrätten i
Örebro län.

Det gör Ni genom att i ett brev till Länsrätten

tala om vilket beslut Ni överklagar genom att ange ärendets beteckning
(diarienummer)

redogöra för varför Ni anser att beslutet är felaktigt och hur Ni anser att
beslutet skall ändras.

Underteckna brevet, skriv ett förtydligande av namnteckningen och uppge
postadress och telefonnummer.

Skicka breve t till Vägverket, 701 81 ÖREBRO.

Vägverket måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av
beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp.
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