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SÖKANDE 

Sökande 

H-D USA, LLC (org/pers nr 38-3208321) 

3700 West Juneau Avenue 

Millwaukee 

USA 

 

Ombud: 
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB 

Box 10316 

100 55 Stockholm 

 

INNEHAVARE 

Innehavare 

Conny P 

 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet < >. 

 

 

 

 

BESLUT 

Domännamnet < harley-davidson-sweden.se> ska överföras till Sökanden. 

 

 

 

 

 

 



 

BAKGRUND 

Ansökan om alternativ tvistlösning lämnades in av Sökanden, H-D USA, LLC , den 14 

november 2014. Sökanden begärde att ansökan ska prövas av en tvistlösare samt att
 

 

Innehavaren har inte besvarat ansökan på ett korrekt sätt. .SE har därför ombett Innehavaren 

att inkomma med ett undertecknat svar, men någon komplettering har inte inkommit. 

Sökanden har då ombetts att ange hur man vill gå vidare i ärendet. Trots ett flertal 

påminnelser har inte heller något svar inkommit från Sökanden, varför .SE beslutat att skicka 

över ansökan till en tvistlösare för sedvanlig prövning. 

 

 

 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet < > ska överföras till 

Sökanden. 

 

Innehavaren har meddelat att domännamnet överförts till Sökandens ombud Ehrner-Delmar. 

 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 

 

Sökanden har till stöd för sin ansökan åberopat en nationell svensk registrering med nr 

225603 för ordvarumärket HARLEY-DAVIDSON samt en gemenskapsregistrering med nr 

3530201 avseende Sökandens logotype innefattande varumärket HARLEY-DAVIDSON. 

Vidare har Sökanden ingett underlag och en redogörelse över Sökandens verksamhet med 

tillhörande historik till styrkande av att varumärket HARLEY-DAVIDSON är välkänt i 

Sverige och internationellt. 

 

Domännamnet är med undantag av tillägget ”Sweden” identiskt med Sökandens varumärke 

HARLEY-DAVIDSON och därmed är det första rekvisitet i punkt 7.2 registreringsvillkoren 

uppfyllt. 

 

 

 

 

 

 

Vidare måste Innehavaren enligt Sökanden varit väl medveten om dennes varumärke 

HARLEY-DAVIDSON vid tidpunkten för registrering av domännamnet. Detta styrks också 



av att det på hemsidan förekommit en rad aktiviteter relaterade till HARLEY-DAVIDSON, 

till exempel länkar till återförsäljare av Sökandens produkter. Därmed har även hemsidan gett 

intryck av att vara en officiell hemsida sanktionerad av Sökanden. Hemsidans innehåll har 

ändrats till viss del efter det att ett varningsbrev skickats till Innehavaren. Men fortfarande 

förekommer fotografier samt Sökandens logotyp som uppenbarligen hämtats från Sökandens 

officiella hemsida. 

 

Avslutningsvis har Innehavaren inte något berättigat intresse till domännamnet även om 

Innehavaren bara använt Sökandens varumärke och annat upphovsrättsligt skyddat material 

på sin hemsida. 

 

Innehavaren 

 

I sitt svar på ansökan har Innehavaren uppgivit att domännamnet överförts till Sökandens 

ombud och att han därmed har släppt domännamnet. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ”.SE” 

tillämpas principen ”först till kvarn”, innebärande att ansökningar om tilldelning prövas i den 

ordning de förs in i .SE:s register. 

 

Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen .SE, punkt 7.2, 

avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är 

identiskt med eller liknar ett varukännetecken, - 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 eller en geografisk beteckning som 

skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket 

den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond 

tro och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 

 

 

Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige 

 

Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt eller liknande med ett domännamn ska 

bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Sökanden 

har i ärendet visat att han är innehavare av ett med domännamnet <harley-davidson-

sweden.se> nästintill identiskt kännetecken i form av varumärket HARLEY-DAVIDSON, 

som genom registrering har rättsgrund i Sverige. Således är det första rekvisitet att Sökanden 

ska ha en rättighet med rättsgrund i Sverige därmed uppfyllt. 

  

 

 

 

 

Av vad som anförts av Sökanden får det anses vara troligt att Innehavaren registrerat 

domännamnet i ond tro. Då Innehavaren inte bemött vad som framförts av Sökanden i 



ansökan har det inte framkommit några andra omständigheter som tyder på att det skulle ha 

förelegat ett berättigat intresse för Innehavaren att registrera domännamnet. Snarare kan 

Innehavarens svar att domännamnet överförts till Sökandens ombud tolkas som ett indirekt 

medgivande till att domännamnet överföres till Sökanden. 

 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall ansökan bifallas och domännamnet <harley-

davidson-sweden.se> överföras till Sökanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………     

Bengt Eliasson             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


