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Ombud: 
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MOTPART 

Albert W  

8042 Graz 

Austria 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet vitvarumäklarna.se 
 
 
 

BESLUT 

Tvistlösarna lämnar ansökan om överföring av domännamnet <vitvarumäklarna.se> utan bifall. 
 
 
 

BAKGRUND 

 
Den 23 februari år 2010 skickade Vitvarumäklarna i Sverige AB (”Sökanden”) ansökan om 
alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <vitvarumäklarna.se> (som motsvaras av 
ACE-koden <xn--vitvarumklarna-dib.se>) till .SE (Stiftelsen för InternetInfrastruktur) (”.SE”) 
samt betalade ansökningsavgiften. Sökanden begärde att ärendet skall avgöras av tre tvistlösare 
och utsåg Petter Rindforth till tvistlösare för sin del. 
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.SE förelade Albert W (”Motparten”) att inkomma med svaromål i anledning av ansökan. 
Motparten besvarade ansökan den 30 mars år 2010 och utsåg Jan Rosén till tvistlösare. 
 
.SE förordnade Johan Sjöbeck att vara ordförande för tvistlösarna. Den 6 april år 2010 
lämnades ärendet över till tvistlösarna för avgörande. 
 
Motparten registrerade det omtvistade den 9 februari år 2008 enligt tillgängliga uppgifter hos 
.SE. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet <vitvarumäklarna.se> överförs till Sökanden. 
 
Motparten bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <vitvarumäklarna.se> 
överförs till Sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
Vitvarumäklarna har bedrivit verksamhet sedan år 1998 och har sedan starten dessutom varit 
verksam med e-handel under detta varumärke och firma. 
 
Motparten, som är en privatperson bosatt i Österrike, saknar verksamhet som skulle kunna utgöra 
en legitim grund för det omtvistade domännamnet. Sökanden anser det rimligt att anse att 
Motparten registrerat det omtvistade domännamnet med syfte att sälja det till Sökanden. Vidare 
anser Sökanden att det icke kan uteslutas att Motparten registrerat det omtvistade domännamnet 
med syfte att störa Sökandens verksamhet eftersom Motparten länkar till verksamhet som är 
konkurrerande eller misskrediterande. Sökanden anser att denna användning skulle kunna utgöra 
ett skäl till att öka motivationen hos Sökanden att betala en köpeskilling överstigande ett 
marknadsmässigt pris. Sökanden har bifogat en utskrift från en auktionssida som visar att någon, 
sannolikt Sökanden, den 10 december år 2009 erbjudit att köpa det omtvistade domännamnet av 
Motparten för 200 Euro samt att Motparten i auktionsförfarandet begärt 7500 Euro. 
 
Sökanden är av åsikten att Motparten inte kan anses ha ett berättigat intresse till det omtvistade 
domännamnet med hänvisning till att dennes verksamhet icke finns inom Sökandens bransch. 
Icke heller har Motparten bedrivit en närliggande verksamhet med ett närliggande varumärke i 
Sverige och därmed kunnat göra anspråk på det omtvistade domännamnet. Det är uppenbart att 
VITVARUMÄKLARNA är väl inarbetat sedan 12 år med aktiv e-handel under detta varumärke 
på internet. Sökandens registrering av det omtvistade domännamnet får anses som 
varumärkesintrång och är således icke berättigat. 
 
Motparten 
Motparten har anfört att termen ”vitvarumäklarna” är generisk. Termen är företrädesvis 
beskrivande och saknar distinktivitet. Det faktum att Sökandens firma innehåller termen ger icke 
Sökanden rätt att kräva avregistrering eller överföring av det omtvistade domännamnet.  
 
”Domain grabbing” är icke möjligt när det rör sig om en generisk term. Motparten och Sökanden 
är icke konkurrenter och Motparten har varken haft för avsikt att störa affärsverksamheten för 
Sökanden eller att sälja det omtvistade domännamnet till denne. 
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Sökanden har icke bevisat att ”vitvarumäklarna” är en för Sökanden välkänd term som endast 
associeras med denne. En sökning på Google efter termen ”vitvarumäklarna” ger 98,900 träffar. 
Ett stort antal företag använder termen i sina firmor. 
 
Enbart registreringen av det omtvistade domännamnet som sådant kan icke utgöra intrång i 
Sökandens rättigheter. Sökanden har dessutom icke bifogat någon bevisning avseende detta. 
 
Motpartens affärsverksamhet består i att köpa, sälja samt parkera domännamn och initiera 
internetprojekt. Vad gäller det omtvistade domännamnet, som Motparten registrerat relativt 
nyligen, har Motparten för avsikt att skapa en Amzon partnershop, även om detta projekt endast 
befinner sig i planeringsstadiet. 
 

TVISTLÖSARNAS SKÄL 

 
Enligt punkt 6.4 c) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 
identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, 
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade 
litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella 
beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas 
genom Rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som 
begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse 
till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 
 
 
Identiskt eller förväxlingsbart 
 
Enligt domännamnspraxis är det brukligt att vid förväxlingsbedömningen mellan domännamn 
och varumärke eller firma bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall 
”.se”. 
 
Sökanden har som stöd för sin talan uppgett att denne bedrivit verksamhet sedan år 1998 och 
sedan starten också varit verksam med e-handel ”under detta varumärke och firma”. Med ”detta” 
avses uppenbarligen VITVARUMÄKLARNA AB. Tvistlösarna har dock noterat att Sökandens 
firma är registrerad som VITVARUMÄKLARNA I SVERIGE AB och inte som 
VITVARUMÄKLARNA AB. Vidare, som nämnts ovan, hänvisar Sökanden till 12 års 
inarbetning av ordet VITVARUMÄKLARNA som kännetecken men någon dokumentation till 
stöd för detta påstående om inarbetning har Sökanden icke bifogat. Med hänvisning till att ordet 
”vitvarumäklarna” är närmast beskrivande för de tjänster det rör sig om och således får anses ha ett 
svagt ursprungligt skyddsomfång samt att det saknas bevisning eller dokumentation avseende en 
eventuell inarbetning av namnet har Sökanden icke visat att denne har någon ensamrätt till 
termen VITVARUMÄKLARNA. 
 
Det omtvistade domännamnet <vitvarumäklarna.se> består dock av firmadominanten i Sökandens 
firma VITVARUMÄKLARNA I SVERIGE AB. Mot denna bakgrund kommer tvistlösarna till 
den slutsatsen att det omtvistade domännamnet <vitvarumäklarna.se> är åtminstone 
förväxlingsbart med ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa 
rätt. 
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Rätt eller berättigat intresse 
Enligt punkt 6.4 d) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får en innehavare anses 
ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att i) användning eller 
förberedandet av användning av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller 
tjänster innan tvistlösningen inleddes, ii) domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om 
denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller iii) 
domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada 
ett känneteckens eller en rättighets anseende. 
 
Sökanden har uppgett att Motparten inte kan anses ha rätt eller berättigat intresse till det 
omtvistade domännamnet <vitvarumäklarna.se> eftersom Motpartens verksamhet icke finns inom 
Vitvarumäklarnas bransch men har i detta hänseende icke närmare specificerat de omständigheter 
som skulle visa att rätt eller berättigat intresse saknas. Sökanden har dock till ansökan bifogat en 
utskrift som visar att Motparten lagt ut det omtvistade domännamnet till publik försäljning på 
auktionssajten sedo.com.  
 
Motparten har anfört att termen som utgör det omtvistade domännamnet är av beskrivande och 
generisk karaktär samt att Sökanden saknar en ensamrätt till denna term. Motparten har uppgett 
att dennes affärsverksamhet innefattar både köp samt försäljning av domännamn. Vidare har 
Motparten i allmänna ordalag gjort gällande att denne befinner sig i utvecklingsstadiet för det 
omtvistade domännamnet men har icke ingivit någon bevisning till stöd för påståendet att det 
föreligger sådan förberedelse till användning. 
 
Vad gäller frågan om Motparten har ett berättigat intresse av att inneha domännamnet 
<vitvarumäklarna.se> måste noteras att ordkombinationen som utgör domännamnet är av 
generisk karaktär samt beskrivande för någon som förmedlar eller försäljer vitvaror. Vidare kan 
noteras, i anslutning till vad som framgått ovan avseende domännamnets generiska karaktär, att 
det i ärendet icke framkommit något som visar att Motparten registrerat eller använt 
domännamnet <vitvarumäklarna.se> i syfte att vilseleda konsumenter eller för att skada ett 
känneteckens eller en rättighets anseende, eller att registreringen skett med Sökandens firma 
VITVARUMÄKLARNA I SVERIGE AB i åtanke. 
 
Enbart det förhållande att en generisk term är utlagd till försäljning, utesluter icke att 
innehavaren (Motparten) saknar berättigat intresse. 
 
Med beaktande av det ovan anförda samt avsaknaden av uppgifter eller bevisning i ärendet som 
talar emot ovanstående, finner tvistlösarna det icke visat att Motparten kan anses sakna ett, i de 
allmänna villkorens mening, berättigat intresse till domännamnet <vitvarumäklarna.se>. 
 
 
Ond tro 
Enligt punkt 6.4 e) i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE får ett domännamn 
anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas i) att registreringen eller 
användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt 
tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen, ii) domännamnet 
registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken 
eller sin rättighet i ett domännamn eller iii) domännamnet registrerats i syfte att störa 
affärsverksamheten för en konkurrent. 
 
Mot bakgrund av att Sökanden hänvisat till 12 års inarbetning av ordkombinationen 
VITVARUMÄKLARNA som kännetecken men underlåtit att bifoga eller hänvisa till någon form 
av dokumentation eller bevisning till stöd för detta påstående är det, som nämnts ovan, 
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tvistlösarnas uppfattning att Sökanden icke visat att denne har någon ensamrätt till 
ordkombinationen VITVARUMÄKLARNA som varukännetecken eller näringskännetecken.  
 
Icke heller har Sökanden bifogat någon form av bevisning eller dokumentation till stöd för 
påståendet om ond tro hos Motparten. Således finns det inget i ärendet som visar att 
Motparten registrerat eller använt det omtvistade domännamnet med Sökandens firma 
VITVARUMÄKLARNA I SVERIGE AB i åtanke. 
 
De ovan nämnda faktorerna leder tvistlösarna till slutsatsen att det i ärendet icke är visat att 
Motparten registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro. 
 
Med hänsyn till samtliga omständigheter ovan kan ansökan om överföring av domännamnet 
<vitvarumäklarna.se> icke bifallas. 
 
 
 
 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………       ………………………………       ……………………………. 
Johan Sjöbeck (ordf.)     Petter Rindforth                     Jan Rosén 
 

 
 
 
 
 


