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HK 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet erlandssonsbrygga.se. 
 
 
 

BESLUT 

 
Domännamnet erlandssonsbrygga.se skall överföras till Erlandsons Brygga AB. 
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BAKGRUND 

 
Balata.com registrerade det omtvistade domännamnet den 17 mars 2009 enligt 

tillgängliga uppgifter hos .SE. 

 

Erlandsons Brygga gav in ansökan om tvistlösning den 21 oktober 2010 och har betalat 

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

 

Innehavaren har inte besvarat ansökan. 

 

.SE förordnade Peter Hedberg genom lottning som tvistlösare. Ärendet överlämnades till 

tvistlösaren den 30 november 2010 för avgörande. 

 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att erlandssonsbrygga.se skall överföras till bolaget. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 

 
Erlandsons Brygga är ett företag som specialiserat sig på försäljning av båttillbehör. Firman är 

registrerad sedan 1992 och företaget har varit aktivt sedan dess. Innehavaren har registrerat 

erlandssonsbrygga.se utan tillstånd och tillhandahåller en sida med länkar avseende båtar och 

båttillbehör. Erlandsons Brygga anser att domännamnet är förväxlingsbart med sökandens firma, 

då endast en bokstav skiljer. Vidare används hemsidan under det omtvistade domännamnet i 

kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter om varornas och tjänsternas kommersiella 

ursprung. Innehavarens användning innebär också en risk för att sökandens kännetecken skall 

urvattnas och därmed skadas. Innehavaren är i ond tro; det är osannolikt att Innehavaren skulle 

registrerat erlandssonsbrygga.se om inte Erlandsons Brygga fanns och var aktivt. 

 
Motparten 

 

Motparten har beretts tillfälle att besvara ansökan om tvistlösning, men har avstått.  
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TVISTLÖSARENS 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. 

 
Sökanden innehar en firma med lydelsen Erlandsons Brygga AB. Detta kännetecken är vid en 

helhetsbedömning förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet erlandssonsbrygga.se, då bland 

annat endast en bokstav skiljer, vilket inte påverkar helhetsintrycket. 

 

Tvistlösaren konstaterar att Innehavaren av erlandssonsbrygga.se ej besvarat ansökan om tvistlösning 

och följaktligen inte ens påstått att det skulle ha en rätt eller ett berättigat intresse till 

domännamnet. Det inte finns någon anledning att ifrågasätta vad Erlandsons Brygga har framfört 

i sin ansökan, som således får läggas till grund för tvistlösarens bedömning. 

 
Innehavarens användning av domännamnet innebär en uppenbar risk att besökare på 

erlandssonsbrygga.se vilseleds kommersiellt, bland annat genom länkning. Dessutom riskerar 

Innehavarens användning att urvattna och skada kännetecknet Erlandsons Brygga. Tvistlösaren 

konstaterar mot bakgrund av det sagda att Innehavaren saknar en rätt eller ett berättigat intresse 

till domännamnet. 

 

Det framstår som osannolikt att Innehavaren inte känt till Sökandens kännetecken vid registrering 

och användning av domännamnet. Mot bakgrund av syftet med registreringen och användningen 

av domännamnet finner tvistlösaren att Innehavaren varit i ond tro vid registreringen och 

användandet av erlandssonsbrygga.se. 

 

Samtliga krav för att domännamnet skall överföras till Sökanden är uppfyllda och ansökan skall 

därför bifallas. 

 
På .SE vägnar 
 
 
…………………………………………………………… 
Peter Hedberg 


