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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet haakstenhus.se 
 
 
 

BESLUT 

 
Domännamnet ”haakstenhus.se” överföres till Sökanden, Per Haak AB. 
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BAKGRUND 

 
Per Haak AB:s (Sökanden) ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 
”haakstenhus.se” ingavs till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) den 30 mars 2010.  
Eurospace Ltd (Motparten) som är innehavare av domännamnet har inte besvarat ansökan. 
Sökanden har begärt att ansökan skall prövas av en tvistlösare. Till tvistlösare har Stiftelsen för 
Internetinfrastruktur utsett Bengt Eliasson. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att domännamnet ”haakstenhus.se” ska överföras till Sökanden. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
 
Sökanden uppför på hel- eller delentreprenad arkitektritade stenhus, men kunderna kan även välja 
enbart leverans av material. I verksamheten användes genomgående varumärket HAAKS 
STENHUS, som också är registrerat sedan den 17 juni 2005  under Nr. 373196. Sökanden har 
också registrerat domännamnet ”haaksstenhus.se”. 
 
Motparten registrerade domännamnet ”haakstenhus.se” så sent som den 15 mars 2010 vilket så 
när som på en bokstav är identiskt med Sökandens varumärke HAAKS STENHUS. 
Toppdomänen .SE eller bokstaven S som skiljer domännamnet och varumärket åt bidrar inte till 
att ändra helhetsintrycket eller uttalet av varumärket. 
 
Motparten har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och Sökanden har inte 
gett Motparten tillstånd att registrera domännamn innehållande Sökandens varumärke HAAKS 
STENHUS eller därmed förväxlingsbara ord. Domännamnet är inte heller allmänt känt som 
benämning på Motparten. 
 
Efter registreringen av domännamnet har Motparten använt detta till att smutskasta Sökanden 
och dennes verksamhet och intresset kan inte anses ha varit något annat än att skada Sökandens 
anseende. Enligt tidigare avgöranden i exempelvis ATF-beslut nr 98 
HUDIKSVALLSSPARBANKEN.SE har detta inte ansetts utgöra ett berättigat intresse. Risken 
för att Sökandens kunder genom ett stavfel kommer in på Motpartens hemsida är uppenbar och 
Motpartens registrering är då till förfång för Sökanden. 
 
Den omständigheten att Motparten registrerat ett domännamn som är nära nog identiskt med 
Sökandens varumärke HAAKS STENHUS samt med beaktande av hur domännamnet användes 
och innehållet på hemsidan talar för att domännamnet endast registrerat för att störa Sökandens 
verksamhet. Sökanden gör mot bakgrund härav gällande att domännamnet registrerats och 
använts i ond tro. 
 
Sökanden har åberopat bevisning i form av utdrag ur varumärkesregistret avseende Reg.Nr. 
373196 HAAKS STENHUS samt 2 utskrifter av Motpartens hemsida till styrkande av ond tro. 
 
Motparten 
 
Motparten har inte besvarat ansökan. 
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TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen. SE, punkt 6.4 c), 
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 
identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, - 
konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) – en titel på annans 
skyddade litterära eller konstnärliga verk – ett namn som skyddas genom förordningen 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 - Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat 
intresse till domännamnet och - domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 
 
Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken med rättsgrund i Sverige. 
 
Sökanden har som bevisning ingivit ett utdrag ur varumärkesregistret utvisande Sökandens under 
Nr. 373196 registrerade varumärke HAAKS STENHUS. Vid bedömningen av om ett varumärke 
är identiskt eller förväxlingsbart med ett domännamn ska bortses från ändelsen i form av 
beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. 
 
Mot bakgrund härav finner tvistlösaren att Sökanden innehar ett med domännamnet 
förväxlingsbart kännetecken med rättsgrund i Sverige i form av varumärket HAAKS STENHUS. 
 
Rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 
 
Motparten har inte besvarat ansökan och av övriga omständigheter framgår inte att Sökanden gett 
Motparten något tillstånd att använda ett med Sökandens kännetecken förväxlingsbart 
domännamn. Att såsom åberopats av Sökanden registrera ett med någons annans varumärke 
förväxlingsbart domännamn för att skapa ett forum för åsikter rörande den andres verksamhet och 
hur denne behandlar kunder kan inte anses utgöra ett berättigat intresse.  
Med stöd härav och då det i ärendet i övrigt inte framkommit något som tyder på att Motparten 
haft ett berättigat intresse att registrera domännamnet finner tvistlösaren att Motparten inte har 
någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 
 
Registrering eller användning i ond tro. 
 
Av vad som anförts av Sökanden framgår att Motparten endast använt domännamnet för att lägga 
ut negativ information om Sökanden och hur denne behandlar sina kunder. Domännamnet har, 
enligt tvistlösaren, uppenbarligen registrerats och använts enbart för att skada Sökandens 
anseende. 
 
Tvistlösaren finner det därför styrkt att Motparten både registrerat och använt domännamnet i 
ond tro. 
 
Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall ansökan bifallas och domännamnet ”haakstenhus.se” 
överföras till Sökanden. 
 

 

På .SE vägnar 
 
 
…………………………………………………………… 
Bengt Eliasson 


