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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2008-06-19    247 
 

SÖKANDE 

Wasabröd AB 

Box 6722 

133 85 STOCKHOLM 

 
Ombud: 

Bengt E, Zacco Sweden AB 

Box 23 101 

104 35 STOCKHOLM 

 

MOTPART 

Name Navigation AB 

Box 403 

124 04 BANDHAGEN 

 

Ombud: 

Karl-Fredrik B och Nils Å, Advokatfirman Carler 

Box 7557 

103 93 STOCKHOLM 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet wasa.se 
 
 
 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Ansökan om överförande av domännamnet wasa.se lämnas utan bifall. 



2 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

Box 7399, 103 91 Stockholm 

Tel 08-452 35 00  Fax 08-452 35 02, atf@iis.se 

Org. nr 802405-0190  www.iis.se 

 

 
 

 

BAKGRUND 

 
Name Navigation registrerade det omtvistade domännamnet den 11 mars 2008.  

 

Wasabröd gav in ansökan om tvistlösning den 19 mars 2008 och har betalat erforderlig 

avgift, samt begärt att ärendet skall avgöras av en tvistlösare. 

 

Name Navigation besvarade ansökan den 25 april 2008 och begärde att ärendet skall 

avgöras av tre tvistlösare enligt 11 § förfaranderegler för ATF och utsåg Per Carlson som 

tvistlösare. Efter att Per Carlson avböjt uppdraget utsågs Jon Dal som tvistlösare. 

Wasabröd utsåg Tomas Norström som tvistlösare och .SE har utsett Peter Hedberg till 

ordförande.  

 

Parterna har utöver angiven skriftväxling givit in ytterligare material i ärendet, som 

kommunicerats respektive part. 

 

YRKANDEN 

 
Wasabröd har yrkat att wasa.se skall överföras till bolaget. 
 
Name Navigation har bestritt yrkandet om överföring. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Wasabröd 
 
Wasabröd grundades år 1919 i Skellefteå och är världens största tillverkare av knäckebröd. I 

Sverige har bolaget en marknadsandel om drygt 60 %. Wasabröd har haft kostnader om 105 

miljoner kr år 2006 och 63 miljoner kr för år 2007 avseende exponering av varumärket WASA i 

media. 

 

Varumärket WASA är registrerat som varumärke i Sverige sedan år 1954 och därutöver finns 

bland annat såväl EG-varumärke, som internationell registrering. WASA är även inarbetat som 

kännetecken i sådan grad att det skall anses utgöra ett väl ansett varumärke i varumärkeslagens 

mening. Det omtvistade domännamnet är identiskt med Wasabröds kännetecken WASA. 
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Name Navigation har inte någon rättighet eller inget berättigat intresse till domännamnet 

wasa.se. Name Navigation är inte allmänt känt under kännetecknet WASA och 

godstrosanvändning existerar inte då domännamnet wasa.se inte använts för någon verksamhet. 

Domännamnet pekar inte mot någon aktiv webbplats vilket tyder på avsaknad av verksamhet som 

skulle berättiga till registreringen av det aktuella domännamnet. 

 

Domännamnet har uppenbarligen tillkommit i ond tro då Name Navigation måste ha känt till 

kännetecknet WASA mot bakgrund av Wasabröds starka inarbetning på den svenska marknaden. 

Omständigheten att Name Navigation bevakat domännamnet för att registrera det så snart det 

fanns en möjlighet, utan att bedriva verksamhet som innebär att ett berättigat intresse finns, tyder 

på att Name Navigation var i ond tro vid registreringstillfället. Vidare kan registreringen störa 

Wasabröds verksamhet genom att bolagets internetanvändande kunder vilseleds. Ett sådant 

vilseledande är av intresse för Name Navigation då bolagets intäkter kommer från sponsrade 

länkar och så många besökare som möjligt eftersträvas. 

 

Name Navigation har godkänt .SE:s allmänna villkor som stadgar att innehavaren av ett 

domännamn vid var tid är skyldig att tillse att ett valt domännamn inte utgör intrång i annans 

rättighet. Eftersom Wasabröds varumärke är så välkänt skall i vart fall detta kännetecken omfattas 

av denna skyldighet, vilket innebär att Name Navigation befunnit sig i ond tro vid 

registreringstillfället. 

 

Det faktum att flera aktörer på marknaden använder namnet Wasa saknar relevans eftersom 

Wasabröd inte behöver vara ensam innehavare av rättigheten för att få domännamnet överfört till 

sig. 

 
 
Name Navigation 
 
Name Navigation innehar och förvaltar ett stort antal domäner, mestadels under toppdomänerna 

”.se” och ”.com” och är ett av Sveriges ledande företag inom sökordsmarknadsföring. 

Huvudverksamheten består i att utveckla domänerna så att deras besökare erbjuds relevant 

information och reklam.  
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Name Navigation har ännu inte publicerat något innehåll relaterat till det omtvistade 

domännamnet, men har ingen avsikt att när så sker publicera något material som innebär intrång 

i Wasabröds immateriella rättigheter. Det är ingen förutsättning för att ha ett berättigat intresse 

till ett domännamn att en innehavare ska vara allmänt känt under kännetecknet som utgör 

domännamnet eller att detta har tagits i bruk. Wasabröd ansökte om ATF åtta dagar efter att 

Name Navigation registrerat wasa.se. Det är inte rimligt att kräva att Name Navigation ska ha 

färdigställt innehållet på hemsidan under en sådan kort tidsrymd. 

 

Domännamnet har ett brett användningsområde, som inte endast är kopplat till Wasabröd, och 

namnet har ett flertal potentiella konnotationer. Det finns 151 svenska företag som i sin firma 

inkluderar antingen ”Wasa” eller ”Vasa”. Domännamnet innehades tidigare av Länsförsäkringar, 

som tidigare fusionerats med försäkringsbolaget Wasa. 

 

Något syfte, eller någon risk, att Wasabröds kunder i framtiden skall vilseledas av det aktuella 

domännamnet finns inte. Något intrång i Wasabröds immateriella rättigheter har registreringen 

inte inneburit. 

 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

 
 
Ett domännamn får enligt de allmänna villkoren för registrering av domännamn avregistreras eller 

överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller 

förväxlingsbart med ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som 

begärt tvistlösning kan visa rätt, och innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet, och domännamnet registrerats eller används i ond tro. För att den som ansökt om 

tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste alla tre villkoren vara 

uppfyllda. Det kan tilläggas att tvistlösningsförfarandet är avsett att bara omfatta klara fall av 

missbruk. 

 

I det aktuella fallet är Wasabröd innehavare av varumärken med lydelsen WASA. Tvistlösarna 

finner att dessa kännetecken är förväxlingsbara med det omtvistade domännamnet.  

 

Av de allmänna villkoren vid registrering av domännamn framgår att en innehavare får anses ha 

en rätt eller berättigat intresse till ett domännamn om det, till exempel, visas att domännamnet 
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inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett kännetecken 

eller rättighets anseende. Som exempel på att ett domännamn registrerats eller använts i ond tro 

nämns i villkoren att det visas att detta skett i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den 

som begärt tvistlösningen eller att namnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en 

konkurrent. 

 

Wasabröd har anfört att WASA är ett väl ansett varumärke för Wasabröd i Sverige, samt att 

Name Navigation inte är känt under detta kännetecken och inte heller har tagit domännamnet 

wasa.se i bruk. Detta skall i sig anses vara tillräckligt för att något berättigat intresse inte skall 

föreligga till innehavet av domännamnet. 

 

Tvistlösarna konstaterar att kännetecknet WASA visserligen är förbehållet Wasabröd i relation till 

sin verksamhet, men att ordet är vanligt förekommande i Sverige, såväl inom som utanför 

näringslivet. Det har inte framkommit något i ärendet som motsäger Name Navigations 

uppgifter om syftet med registreringen av domännamnet eller avseende den framtida 

användningen. Den korta tidsperiod som förflutit mellan registreringen och anhängiggörandet av 

tvistlösningsförfarandet påverkar inte bedömningen. 

 

Tvistlösarna finner därför att Name Navigation inte kan anses sakna ett berättigat intresse, i de 

allmänna villkorens mening, till domännamnet wasa.se och därför finns det ingen anledning att 

pröva frågan om ond tro. På grund av det anförda skall ansökan avslås. 

 

 
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Peter Hedberg Jon Dal  Tomas Norström 
   
 

 


