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SÖKANDE 
KronoCamping Öland Aktiebolag (org. Nr 556486-7793) 

Bödasandsallé 11 

387 73 Löttorp 

 
Ombud: 
Dominet AB 

Winstrupsgatan 8 

222 22 Lund 

INNEHAVARE 
Name Navigation AB (org. nr 556678-3485) 

Box 55621 

102 14 Stockholm 

 

SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <bodacamping.se> och 
<bödacamping.se>. 
 
 
 

BESLUT 
Tvistlösarna lämnar Sökandens begäran om överföring av domännamnen <bodacamping.se> 
och <bödacamping.se> till Sökanden utan bifall. 
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BAKGRUND 
Sökanden har inkommit till .SE med begäran om tvistlösning för domännamnen 
<bodacamping.se> och <bödacamping.se>, och härvid yrkat att domännamnen ska 
överföras till Sökanden.  
 
Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnen 
<bodacamping.se> och <bödacamping.se> och begärt att ärendet ska prövas av tre 
tvistlösare och att Per Carlson ska vara en av tvistlösarna. 
 
Sökanden har begärt att Bengt Eliasson ska utgöra en av tvistlösarna. 
 
.SE har utsett Jan Rosén att vara tvistlösare och ordförande i ärendet. 
 
 

YRKANDEN 
Sökanden har yrkat att domännamnen <bodacamping.se> och <bödacamping.se> ska 
överföras till Sökanden. 
 
Innehavaren har motsatt sig att de omtvistade domännamnen ska överföras till Sökanden. 
 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 
 
Sökanden: 
 
Sökanden, KronoCamping Öland Aktiebolag, har bedrivit campingrörelse på Öland sedan år 
1994. Namnet ”Bödacamping” har varit allmänt känt och använt i folkmun sedan Sökandens 
etableringen år 1994. I november år 2010 fick campingen ett eget tv-program i Kanal 5 som 
handlade om KronoCamping Öland AB i Böda Sand och dess gäster. Programserien kom att 
kallas ”Bödacamping”. Programserien har återkommit år efter år. 
 
Sökanden registrerade år 2003 domännamnet <bodasand.se>, vilket knöts till Sökandens 
hemsida. 
 
Sökanden innehar sedan 21 december 2012 ett registrerat figurvarumärke BÖDA CAMPING, 
efter ansökan per den 14.9.2012. Men detta varumärke är sedan länge inarbetat till förmån för 
Sökanden. 
 
Den 23 december 2007 registrerade Innehavaren domännamnet <bodacamping.se>. Detta 
domännamn kopplades sedan till en hemsida för sponsrade länkar där det listades flera 
konkurrenter till Sökanden. Innehavaren måste ha haft vetskap om att denna domän 
genererade många träffar som egentligen skulle hamna på KronoCamping Ölands hemsida. 
Det kan givetvis inte ha varit en slump att Innehavaren registrerade <bodacamping.se> och 
senare (den 3 oktober 2012) <bödacamping.se>. Domänerna har båda registrerats i ond tro. 
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Att domänerna registrerats i ond tro styrks också av Innehavaren försökt sälja domännamnen 
till Sökanden för 60 000 SEK, vilket är ett orimligt högt pris. Detta påpekades av Sökanden i 
e-mail till innehavaren av den 23 september 2013. Innehavaren bedriver ingen som helst 
verksamhet med någon koppling till företag med namnet Bödacamping. Innehavaren saknar 
alltså berättigat intresse av domännamnen. 
 
Innehavaren: 

Innehavarens verksamhet består i att registrera, köpa, sälja samt utveckla domäner. Name 
Navigation AB innehar och förvaltar en av Sveriges största portföljer av domäner. 
Innehavaren registrerade <bodacamping.se> för att använda den och, sedermera, 
<bödacamping.se> i sin verksamhet. 

Sökandens firma är inte identisk med ifrågavarande domännamn. Sökandens figurvarumärke 
registrerades den 21 december 2012, alltså fem år efter det att Innehavaren registrerade 
domännamnet <bodacamping.se>. Även tv-bolaget Kanal 5 har en liknande 
varumärkesregistrering som Sökanden, vilken ingavs i tiden före Sökandens, nämligen den 3 
juni 2010. Sökandens påstående att varumärket ”Bödacamping” är väl etablerat bestrids, 
eftersom Sökanden marknadsför sin verksamhet som ”KronoCamping” och ”Böda sand”. Det 
är först efter det att tv-programmet ”Böda camping” började sändas år 2010 som Sökanden 
visat intresse för domännamnet <bodacamping.se>. Kanal 5 valde en generisk benämning på 
sitt tv-program, alltså ”Böda camping”, inte ”Böda Sand” eller ”KronoCamping”. 

Innehavaren har ett berättigat intresse av domännamnen, nämligen för att använda dem i sin 
verksamhet. De registrerades därför att de är betydelsebärande och ingår i ett nätverk av 
campingdomäner som Name Navigation AB innehar. De ingår därmed i en affärsplan som rör 
mer än just de aktuella domänerna. 

Innehavaren hade aldrig, före den 5 juli 2010 då Name Navigation AB blev kontaktad av 
Sökanden, hört talas om Sökanden. Sökanden är inte heller känd för allmänheten i hela 
Sverige. Länkarna på Innehavarens hemsida med sponsrade länkar stör inte Sökandens 
verksamhet och i vart fall faller detta inte under något ond trosbegrepp. Detsamma gäller det 
förhållande att Innehavaren besvarat en förfrågan från Sökanden om försäljning av 
domännamnen. Det begärda priset, 60 000 SEK, är marknadsmässigt för den aktuella sortens 
domännamn. Varken vid registreringen eller vid användningen har Innehavaren varit i ond 
tro. 

 
 
Tvistlösarnas skäl 
 
I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni 2013 
anges förutsättningarna för att ett domännamn ska kunna överföras från en innehavare till en 
sökande. En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett 
varukännetecken eller annan angiven rättighet som har rättsgrund i Sverige och som sökanden 
kan visa rätt till. En andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond 
tro och en tredje förutsättning är att motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till 
domännamnet. Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att en Sökandes yrkande om 
överföring ska kunna bifallas. 
 
Rättighet med rättsgrund i Sverige 
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Av registreringsbeviset framgår att varumärket BÖDA CAMPING i figur sedan 21 december 
2012 är registrerat för Sökanden, efter en ansökan som gavs in i september 2012 och därmed 
efter registreringen av domännamnen. Härutöver får Sökanden anses i ärendet ha gjort 
gällande och åberopat en rätt till varumärket BÖDA CAMPING på grund av inarbetning 
sedan år 1994. Tvistlösarna kan dock inte finna att Sökanden visat belägg för sådan 
inarbetning. 
 
Tvistlösarna finner att Sökanden är innehavare av rätt till ett varumärke, skyddat i Sverige 
genom registrering sedan slutet av år 2012, som liknar de aktuella domännamnen. 
 
Ond tro 
Sökanden har i juli månad 2010 kontaktat Innehavaren om köp av domännamnet 
<bodacamping.se>. Såvitt är känt har Sökanden härvid inte, eller eljest genom varningsbrev 
eller på annat sätt, förklarat för Innehavaren att användningen av domännamnet skulle 
innebära intrång i Sökandens ensamrätt till ett skyddat varumärke. Registreringen av 
figurvarumärket BÖDA CAMPING, som skedde i december 2012, omnämns inte i det e-mail 
som Sökanden skickar till Innehavaren den 23 september 2013, bara att Böda Camping är 
välkänt i Sverige och att det även ”figurerat i flera år i TV”. Enligt Tvistlösarnas mening kan 
detta meddelande per e-post inte betraktas som ett varningsbrev i egentlig mening, men får 
möjligen anses upplysa Innehavaren om att Sökanden anser sig vara ägare av kännetecknet 
Böda Camping.  Under dessa förhållanden är det inte visat att vare sig registreringen av 
<bodacamping.se> eller <bödacamping.se> eller användningen av dessa domännamn har 
skett i ond tro hos Innehavaren. Tvistlösarna konstaterar också, eftersom Sökanden inte gjort 
gällande annat än att innehavarbolaget, på fråga därom förklarat sig villigt att sälja 
domännamnet, att sådant svar på en förfrågan inte kan konstituera ond tro hos Innehavaren. 
 
Mot den bakgrunden saknar Tvislösarna anledning att pröva frågan om Innehavarens 
berättigade intresse av domännamnen. 
 
På grund av det anförda ska Sökandens ansökan om överföring lämnas utan bifall. 
 
 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
………………………………     …………………………… ………………………….. 
Jan Rosén (ordf.)            Per Carlson  Bengt Eliasson 
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