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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <grundfoss.se> 
 
 

 

BESLUT 

 
Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <grundfoss.se> ska föras över till sökanden.   
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BAKGRUND 

 
Sedan sökanden gett in en ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet 
<grundfoss.se> delgavs denna ansökan med motparten, som förelades att komma in med yttrande. 
Något sådant har emellertid inte kommit in inom förelagd tid. Sedan föreskrivet åtagande 
kommit in utsågs Henry Olsson till tvistlösare att avgöra ärendet senast den 2 juli 2010. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnet <grundfoss.se> skall överföras till sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
1. Sökanden 
 
Allmänt 
 
Inledningsvis har sökanden anfört att den ingår i den internationella gruppen GRUNDFOS 
Group som tillkom år 1945. Efter ett flertal namnbyten fick företaget det nuvarande namnet 
GRUNDFOS år 1967. Sökanden är en av världens största tillverkare av pumpar med en årlig 
produktion av mer än 16 miljoner enheter och med en omsättning år 2008 av 19 miljarder danska 
kronor; antalet medarbetare runt om i världen uppgår till ungefär 18 000. 
 
Motparten registrerade det omtvistade domännamnet den 12 mars 2009. 
 
Sökanden har som grund för sitt yrkande anfört att det omtvistade domännamnet är 
förväxlingsbart med sökandens varumärke GRUNDFOS, att motparten inte har någon rätt till 
eller berättigat intresse i domännamnet och att motparten medvetet registrerat och/eller använt 
domännamnet i ond tro. 
 
Identitet eller förväxlingsbarhet 
 
I detta hänseende har sökanden anfört att den är innehavare av både ett antal varumärken och ett 
bolagsnamn med rättsgrund i Sverige. Sålunda innehar sökanden fem gemenskapsvarumärken 
tillkomna åren 2007 och 2008 vari GRUNDFOS ingår som ord, figur eller som 3D. Vidare 
innehar sökanden två svenska varumärken innehållande beteckningen GRUNDFOS från åren 
1963 och 1965. Därutöver innehar sökanden sedan 1979 firman GRUNDFOS AB. 
 
Till styrkande av dessa registreringar har sökanden gett in utskrifter av respektive registreringar. 
 
Sökanden har anfört att det omtvistade domännamnet innehåller sökandens varumärke och dess 
firma GRUNDFOS med tillägg av bokstaven ”s”. I enlighet med svensk och internationell 
domännamnspraxis skall vid likhetsbedömningen bortses från toppdomänen (i detta fall .se) och 
från associationsformer av typ ”aktiebolag” eller ”AB”. 
 
Mot bakgrund av vad som har sagts nu är enligt sökandens uppfattning det omtvistade 
domännamnet både visuellt och fonetiskt förväxlingsbart med näringskännetecken till vilka 
sökanden kan visa rätt. 
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Rätt eller berättigat intresse 
 
Sökanden anför att den varken direkt eller indirekt har gett motparten något tillstånd, 
medgivande eller licens att registrera och/eller använda domännamn som innehåller sökandens 
firma, näringskännetecken eller varumärken. Inte heller finns något som tyder på att motparten 
skulle vara innehavare av någon firmaregistrering eller känneteckensrätt som skulle innehålla 
någon term utgörande domännamnet i fråga. Inte heller kan motparten anses vara allmänt känd 
under domännamnet. 
 
Enligt sökanden har motpartens främsta användning av domännamnet varit och fortfarande är att 
visa sponsrade kommersiella länkar för ekonomisk vinning. Motparten länkar inte vara till 
sökandens egen hemsida utan också till sökandens konkurrenter. Till styrkande av detta påstående 
har sökanden gett in utskrifter från motpartens hemsida. 
 
Mot bakgrund av motpartens utnyttjande av domännamnet – vilken enligt sökanden är uppenbart 
förväxlingsbart med sökandens näringskännetecken – framstår det enligt sökanden som högst 
sannolikt att motparten har registrerat domännamnet i fråga med sökandens kännetecken 
GRUNDFOS i åtanke. Det finns enligt sökanden en uppenbar risk att den som på Internet letar 
efter sökanden hamnar på motpartens hemsida och får den uppfattningen att det föreligger något 
kommersiellt samband mellan sökanden och motparten och/eller att en användare vilseleds och 
hamnar hos sökandens konkurrenter. 
 
Med hänsyn till att det omtvistade domännamnet enligt sökanden används av motparten för att 
vilseleda konsumenter och/eller att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende saknar 
motparten något rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet i fråga. 
 
Registrering eller användning i ond tro. 
 
Enligt sökanden har denna en omfattande exponering i Sverige och enligt sökanden har 
registreringen skett i uppenbar ond tro och motparten har enligt sökanden haft god kännedom om 
sökandens kännetecken vid registreringstillfället. 
 
Domännamnet var ursprungligen registrerat hos Crystone, och den 24 februari 2010 skrev 
sökandens juridiska ombud till denna registrar och hänvisades då för motpartens adressuppgifter 
till .SE:s whoisdatabas. Därefter kontaktade ombudet motparten den 2 mars med begäran att 
senast den 18 mars 2010 föra över domännamnet till sökanden. Detta brev besvarades inte. I 
stället förde motparten följande dag, dvs. den 3 mars 2010, över domännamnet till en ny 
registrar, nämligen EPAG, och övergick till att vara anonym utan någon adressuppgift i 
whoisdatabasen. Till styrkande av dessa uppgifter har sökanden gett in bl.a. utskrifter från .SE:s 
whoisdatabas.  
 
Sammanfattningsvis anför sökanden i denna del att det på grund av motpartens registrering och 
användning av domännamnet finns en uppenbar risk att både Internetanvändare och den 
allmänhet som söker efter sökanden i stället hamnar på motpartens hemsida. Där kan 
domännamnet associeras med sökanden, och man kan få intrycket att sökanden har en koppling 
eller samarbete med motparten eller med något av den konkurrerande bolag till vilka motparten 
länkar. Detta kan skada sökandens näringskännetecken och verksamhet. Dessutom kan den 
uppfattningen skapas att sökanden inte har någon fullt utbyggd hemsida i Sverige vilket kan vara 
till skada för sökandens näringskännetecken. 
 
Mot bakgrund av att motparten omedelbart efter att ha blivit tillskriven genomfört ett byte av 
registrar, dolt sina kontaktuppgifter och alltjämt fortsätter att visa sponsrade länkar på sin 
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hemsida är det enligt sökandens uppfattning klart att registreringen skett för att utnyttja 
sökandens kännetecken i avsikt att göra en ekonomisk vinning genom sponsrade länkar. 
 
Det är därför enligt sökandens uppfattning styrkt att det omtvistade domännamnet har 
registrerats och/eller använts i ond tro. 
 
2. Motparten 
 
Som tidigare har angetts har motparten inte gett in något yttrande i ärendet.  
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Allmänt 
 
Punkten 6.4 c) i nu gällande Registreringsvillkor för Toppdomänen .SE föreskriver att ett 
domännamn får avregistreras eller överföras till den som begärt ett tvistlösningsförfarande om 
a) domännamnet är identiskt med eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, ett 
näringskännetecken, ett släktnamn, ett konstnärsnamn (om inte namnet syftar pp någon sedan 
länge avliden), en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas 
genom förordning om vissa officiella beteckningar eller en geografisk beteckning som skyddas 
genom en EG-förordning, vilka har rättsgrund i Sverige och som den som har begärt 
tvistlösningen kan visa rätt till, 
b) innehavaren inte har någon rätt eller något berättigat intresse i domännamnet, och 
c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. 
 
I punkterna 6.4 d) och e) finns angivna vissa omständigheter som särskilt kan anses visa när rätt 
eller berättigat intresse resp. när ond tro kan föreligga. 
 
Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för 
beslutet. 
 
Motparten har som tidigare nämnts inte kommit in med något yttrande över sökandens yrkanden. 
Tvistlösaren har därför att grunda sina bedömningar främst på sökandens påståenden och de 
handlingar som åberopats till stöd för dessa. 
 
Identitet eller förväxlingsbarhet 
 
Av utredningen framgår att sökanden är innehavare av dels ett antal gemenskapsregistreringar, 
dels två svenska varumärkesregistreringar i vilka ordet GRUNDFOS i olika former ingår. Vidare 
framgår att sökanden är innehavare av den svenska firman GRUNDFOS AB. Samtliga dessa 
registreringar daterar sig från tiden före registreringen av det aktuella domännamnet. 
I enlighet med allmän domännamnspraxis skall vid likhetsbedömningen bortses från 
toppdomänen ”.se”. och från beteckningar av typ ”AB” eller ”aktiebolag”. När det sedan gäller 
likhetsbedömningen i övrigt kan konstateras att beteckningen GRUNDFOS ingår i 
domännamnet, dock med tillägg av ett ”s”. Beteckningen i fråga är synnerligen distinktiv. 
 
Med hänsyn till att beteckningarna både uttalsmässigt och utseendemässigt är lätta att förväxla 
drar tvistlösaren den slutsatsen att det föreligger förväxlingsbarhet mellan det omtvistade 
domännamnet och sökandens varumärken och också med dennes firma, till vilka kännetecken 
sökanden har rätt i Sverige. 
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Rätt eller berättigat intresse. 
 
Sökanden har i detta hänseende anfört att den inte har gett motparten något tillstånd att registrera 
eller använda domännamn innehållande sökandens varumärken eller firma, och att det inte finns 
några indikationer på att motparten skulle inneha någon firma- eller känneteckensrätt som 
innehåller den beteckning som utgör det omtvistade domännamnet. 
 
Sökanden har vidare anfört att motpartens främsta användning av domännamnet i fråga är att visa 
sponsrade länkar för kommersiell vinning, exempelvis genom att länka inte bara till sökandens 
hemsida utan också till sökandens konkurrenter. Till stöd för detta har sökanden åberopat 
utskrifter från motpartens hemsida. Motparten använder enligt sökanden domännamnet för att 
vilseleda konsumenter och/eller att skada anseendet hos sökandens kännetecken eller rättighet. 
 
Eftersom motparten inte har gett in något yttrande i ärendet har den inte heller bemött sökandens 
påståenden i denna del. Dessa styrks av den bevisning som sökanden har gett in, och tvistlösaren 
godtar dem därför som grund för sina slutsatser i detta hänseende. Enligt tvistlösarens mening är 
vidare den användning som har skett av domännamnet inte heller sådan att den grundar någon 
rätt till eller berättigat intresse i domännamnet i fråga. 
 
Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den uppfattningen att motparten saknar rätt eller 
berättigat intresse i domännamnet i fråga. 
 
Registrering eller användning i ond tro. 
 
Sökanden har i denna del anfört att registreringen av domännamnet uppenbart har skett i ond tro 
och att motparten, främst med hänsyn till sökandens omfattande exponering i Sverige, hade god 
kännedom om sökandens kännetecken vid registreringstillfället. Sökanden har vidare åberopat att 
motparten omedelbart efter sökandens brev med begäran om överföring av domännamnet förde 
över detta till en annan registrar och då inte lämnade några adressuppgifter för whoisdatabasen. 
Detta påstående styrks av den utredning som sökanden har gett in. Därutöver har sökanden 
åberopat olika andra omständigheter, bl.a. att motpartens hemsida innehåller sponsrade länkar 
bl.a. till sökandens konkurrenter..  
 
Motparten har som nämnts inte kommit in med något yttrande och har alltså heller inte bemött 
sökandens påståenden i denna del. Mot denna bakgrund finner tvistlösaren att omständigheterna 
klart visar att motparten både registrerat och använt domännamnet i ond tro i 
Registreringsvillkorens mening. 
 
Slutsatser 
 
Mot bakgrund av vad som nu har anförts finner tvistlösaren att 

• det föreligger sådan förväxlingsbar likhet mellan domännamnet och sökandens skyddade 
varumärke och firma som avses i punkten 6.4 c) i Registreringsvillkoren, 

• motparten inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet på det sätt som 
avses i punkterna 6.4 c) och d) i Registreringsvillkoren och 

• att motparten har registrerat och använt domännamnet i ond tro på det sätt som avses i 
punkterna 6.4 c) och e) i Registreringsvillkoren 

 
Vid denna bedömning av de olika frågorna ska sökandens begäran om överföring av domännamnet 
<grundfoss.se> till sökanden bifallas. 
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På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Henry Olsson  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


