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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

Beslut                         Ärendenummer 

2017-05-02                         987 

 

Sökande 

Ställning Karlskoga AB (org.nr 556771-5858) 

Göstaberlingsväg 55 

691 38 Karlskoga 

Innehavare 

Zip-Up Svenska AB (org.nr [SE]556169-3549) 

Domain Admin 

Ellen Keys gata 22 

129 52 Hägersten 

 Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet < alufase.se>. 

Beslut 

Sökandens ansökan om överföring av domännamnet <alufase.se> till Sökanden 

lämnas utan bifall. 

Bakgrund 

Parterna har getts del av varandras inlagor med bilagor. Tvistlösaren har med hänsyn 

till arten och innehållet i parternas åberopanden av faktiska omständigheter inte funnit 

anledning att efterfråga kompletteringar eller förtydliganden och inga sådana har 

ingetts. 

Yrkanden 

Sökanden har yrkat att domännamnet <alufase.se> ska överföras till Sökanden. 

Innehavaren har bestritt bifall till Sökandens yrkande. 

Parterna har anfört 

Sökanden 

Sökanden säljer rullställningar,  märkta ALUFASE, tillverkade av det spanska företaget 

ALUFASE S.A. med säte i Madrid. Försäljningen av ALUFACE-produkter grundas f. n. 

på ett engelskspråkigt avtal, giltigt mellan parterna under tre år, räknade från årsskiftet 

2016/2017, rubricerat ”EXCLUSIVE DEALERSHIP AGREEMENT DOCUMENT”, 

daterat  2015-09-11. Avtalet ger uttryck åt Sökandens avsikt att i Sverige marknadsföra 

rullställningar av aluminium, tillverkade av det spanska företaget, såsom intresserat av 

att genom återförsäljare nå den svenska marknaden för sina produkter.  Ett med orden 

”Vidare koppling” till partsförhållandet anslutande dokument ”INTENTION FOR 
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FUTURE EXCLUSIVE DEALERSHIP AGREEMENT DOCUMENT”, som enligt sin 

lydelse trätt i kraft 2015-09-10, har också tillförts ärendet av Sökanden. I detta nämns 

såsom tidigare gällande ett ”distribution contract” mellan parterna,  

Sökandens försäljning över Internet sker under domännamnet <stallning.se>.  

Innehavaren konkurrerar med Sökanden på marknaden med ställningar märkta 

INSTANT UPRIGHT och INSTANT ZIP-UP, som liknar de av Sökanden 

marknadsförda. Där vilseleder och snyltar Innehavaren ”på vårt varumärke” med det 

omtvistade domännamnet genom dess registrering och genom vidarekoppling till 

Innehavarens egen hemsida <zipup.se> från <alufase.se>. 

Sökanden har bett Innehavaren om överföring av det omtvistade domännamnet, men 

Innehavaren har vägrat och oriktigt uppgett sig sälja endast begagnade ställningar 

märkta ALUFASE. Information därom saknas på Innehavarens hemsida och 

Innehavaren har inget återförsäljaravtal med ALUFASE S.A.. 

Innehavaren 

Innehavarens registrering av det omtvistade domännamnet skedde den 25 oktober 

2011. Varken Sökanden eller det företag som det företräder har något kännetecken 

som utvisar rättsgrund i Sverige eller påvisar någon känneteckensrättslig identitet eller 

förväxlingsbar likhet till stöd för yrkandet om överföring av det omtvistade 

domännamnet; ej heller att <alufase.se> skulle vara inarbetat eller starkt förknippat med 

just Sökanden som innehavare. Innehavaren har aldrig haft för avsikt att söka sälja det 

omtvistade domännamnet eller att försöka representera Sökanden utan fasthellre att 

använda domänen som bäst lämpligt för sin verksamhet. 

Tvistlösarens skäl 

Sökanden anför som underlag för sitt yrkande om överföring av det omtvistade 

domännamnet innehållet i sitt återförsäljaravtal med det spanska företaget ALUFASE 

S.A.. Avtalet ger Innehavaren rätt att marknadsföra ALUFASE-märkta produkter och att 

därvid på visst sätt ”show the brand name of ALUFASE” jämte bl. a. orden ”ALUFACE 

official distributor”. Varken vad därvidlag förekommer i avtalet eller vad Sökanden i 

övrigt anfört ger emellertid uttryck för någon Sökandens rätt  att själv eller som 

företrädare för annan inneha någon rätt beträffande ett kännetecken ALUFASE, till att 

ge Sökanden rättsgrund för sitt yrkande om överföring av det omtvistade domännamnet  

enligt här tillämpliga ”Anvisningar gällande för ATF (punkt 7)” avseende villkoret om 

rättighet med rättsgrund i Sverige (rekvisit 1). 

I och med att Sökanden inte har visat någon rätt på nu angiven grund saknar 

tvistlösaren anledning att ta ställning till vad Sökanden anfört om känneteckenslikhet 

och eventuellt kan ha åsyftat  med avseende på de övriga rekvisit (2 och 3), som anges 

i nyssnämnda Anvisningar.  

Sökandens yrkande om bifall till överföring av domännamnet <alufase.se> till Sökanden 

ska följaktligen ogillas.   

 

På IIS vägnar 

 

………………………………  

Gunnar Karnell 


