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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2009-09-04    332 
 
 

SÖKANDE 

Haarup Maskinfabrik A/S 

8600 Silkeborg 

Danmark 

 

Ombud 

Advokatfirman Ahlstedt, Kerstin E 

404 21  Göteborg 

MOTPART 

Anboni AB  

263 37 Höganäs 

 

Ombud 

Ramberg Advokater, Anders N 

252 21 Helsingborg 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet haarup.se 
 
 
 
 
 
.SE meddelar följande 

 

BESLUT 

Sökandens ansökan om överföring av domännamnet haarup.se lämnas utan bifall. 
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BAKGRUND 

Sökanden är ett danskt aktiesällskap som sedan 45 år bedriver verksamhet världen över avseende 
utveckling, produktion och leverens av anläggningar och enskilda maskiner till betongindustrin.   
 
Motparten, Anboni AB, är ett svenskt företag som bedriver direkt konkurrerande verksamhet med 
Sökanden. 
 
Båda parter bedriver försäljning i Sverige. 
 
I ansökan med begäran om tvistelösning daterad den 2 juli 2009, har Sökanden begärt att tvisten 
skall prövas av en tvistlösare. 

YRKANDEN 

Sökanden har yrkat att domännamnet <haarup.se> skall överföras till sökanden. 
 
Motparten har inte besvarat ansökan. 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden innehar varumärket HAARUP i Danmark, Österrike, Benelux, Kina, Storbritannien, 
Tyskland, Irland, Italien, Polen, Rumänien och USA. Varumärkesskydd har även sökts via 
Madridprotokollet i Sverige och Norge.  
 
Försäljning bedrivs i Sverige sedan 1973 och anläggningar och maskinutrustningar samt 
reservdelar säljs fortlöpande. Sedan 2001 är ett svenskt företag, Pigmentec AB agent för Sökanden 
i Sverige. Namnet HAARUP är sedan lång tid inarbetat i Sverige. 
 
Den svenska marknaden är så omfattande att Sökanden har tagit fram broschyrmaterial på 
svenska. Sökanden är även med i Svenska Betongföreningen, en sammanslutning som har till syfte 
att verka för svensk betongteknik. 
 
Namnet ”haarup mixer” som avser en särskild betongblandare har ansetts så speciell att HAARUP 
MIXER har varumärkesskyddats. Förutom i de länder där HAARUP åtnjuter skydd är HAARUP 
MIXER även skyddat i Norge och Sverige. 
 
Sökanden marknadsför sina produkter på Internet. För detta ändamål har man registrerat bl. a. 
<haarup.dk>, <haarup.de>, <haarup.co.uk> och <haarup.com>. Man planerade även att 
registrera det nu omtvistade domännamnet men fann då att det registrerats av Sökandens 
konkurrent, Anboni AB. 
 
Det omtvistade domännamnet är för närvarande direkt länkat till Motpartens egen hemsida. Det 
har även framkommit att Motparten gjort på samma sätt för ytterligare en konkurrent, Skako. 
Sökte man på <skako.se> kom man in på Motpartens egen hemsida. 
 
Sökanden har tillskrivit Motparten som svarat att man varit medveten om att förfarandet inte 
varit helt korrekt samt att man haft vadslagning om när Sökanden skulle upptäcka att deras namn 
användes för direktuppkoppling till Motparten.  
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Motparten har inte besvarat ansökan. 
 
Sökanden har även inkommit med kompletterande underlag till ansökan av vilket skall framgå att 
HAARUP nu även är skyddat varumärke i Sverige och Norge. 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn kan, enligt de Allmänna villkoren punkt 18 c), i samband med 
tvistlösningsförfarande avregistreras eller överlåtas till den som begärt sådant förfarande om 
domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. varukännetecken eller 
näringskännetecken vilka har 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 använts i ond tro 
 
Tvistlösaren gör följande bedömning 
 
Förväxlingsbart 
HAARUP är näringskännetecken för det danska företaget som bedrivit verksamhet i Sverige 
sedan 1973. Namnet används av Sökanden även som varukännetecken i Sverige.   
 
Det första kriteriet som Sökanden har att visa är rätten till ett varukännetecken eller 
näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige. 
 
Sökanden har ingett utdrag avseende HAARUP och HAARUP MIXER från det internationella 
varumärkesregistret. Av registerutdragen framgår att Sverige designerats som land där 
varumärkesskydd söks. Det kompletterande underlaget som ingivits utvisar att ansökan tagits 
emot och man registrerat mottagandet i Sverige. Dock utvisar underlaget inte att ansökningarna 
accepterats i Sverige eller att varumärkena vunnit rättskydd där. Rättsgrund föreligger därför inte 
pga. registrerat varumärke. Frågan är således om Sökanden kan visa att kännetecknet har 
rättsgrund genom inarbetning. 
 
Sökanden har anfört att Sökandens varumärke är inarbetat. Till stöd för sitt anförande har man 
åberopat att verksamhet bedrivits i Sverige sedan 1973, broschyrmaterial på svenska samt 
medlemskap i Svenska Betongföreningen.  
 
Tvistlösaren noterar inledningsvis att märket HAARUP visserligen får anses ha en hög 
ursprunglig särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster som omfattar Sökandens 
verksamhet. Märket är också identiskt med det omtvistade domännamnet. Emellertid är det 
underlag som Sökanden åberopat, en broschyr på svenska och fakturor - vilka utvisar medlemskap 
i föreningen Betongvaruindustrin och inget annat - inte tillräckligt för att visa på inarbetning hos 
kundkretsen. Relevant underlag som exempelvis branschintyg, uppgifter om omsättning, 
nedlagda investeringar i marknadsföring osv. har inte åberopats. Inte heller det faktum att 
Motparten inte besvarat ansökan kan ges någon särskild bevisverkan i detta avseende mot 
bakgrund att möjligheten att visa rätt till ett varu- eller näringskännetecken ligger inom 
Sökandens kontroll. Att en motpart underlåter att besvara ansökan har snarare verkan på 
kriterierna förväxlingsbarhet, berättigat intresse och ond tro.   
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Det bör tilläggas att Sökanden genom sin ansökan om registrering av varumärke i Sverige samt 
sin användning av märket enligt varumärkeslagen 14 § 1 st 7 kan hindra att förväxlingsbara 
varumärken registreras i ond tro. Denna ”negativa” rättighet som Sökanden har enligt 
varumärkeslagen kan dock inte i anses utgöra en sådan rättsgrund i Sverige som avses i de 
Allmänna villkoren punkt 18 c). Eftersom tvistlösningssystemet inrättats för klara fall skall 
begreppet rättsgrund i Sverige tolkas som registrerade eller inarbetade märken (se t.ex. PM: 
Tankarna bakom ATF som finns tillgänglig på .SE:s hemsida). Enligt tvistlösarens uppfattning 
torde därför med ”rättsgrund” avses en positiv ensamrätt med giltighet i Sverige, till skillnad från 
den ordinära UDRP-processen som inte förutsätter en nationellt anknuten rättsgrund. Eftersom 
det alternativa tvistlösningsförfarandet inte är att jämställa med en process i domstol, finns det 
dock ingenting som hindrar att en part återkommer med en ansökan på nytt.    
 
Oavsett att övriga kriterier i detta fall uppenbart skulle anses vara uppfyllda mot bakgrund 
Motpartens påstådda användning av det omtvistade domännamnet – vilken heller inte emotsagts 
av Motparten – kan denna ansökan således inte bifallas då Sökanden inte kunnat visa på rätt till 
varu- eller näringskännetecken med rättsgrund i Sverige.  
 
 
 
   
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Jonas Gulliksson 
   
 

 


