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BAKGRUND 

 
Sökanden ansökte om tvistlösningsförfarande i skrift av den 19 januari 2010 och begärde att 

ansökan skulle prövas av en tvistlösare. 

 
Motparten har beretts tillfälle att inkomma med svar men har inte besvarat ansökan. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet lagerhouse.se skall överföras till Sökanden. 
 
Motparten har inte avhörts i saken 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
 
Lagerhaus AB bedriver detaljhandel inom heminredning under varumärket LAGERHAUS genom 

ett trettiotal butiker i Sverige. Den första Lagerhaus-butiken öppnades i Sverige år 1996. 

Sökandens firma består således av dess hos Bolagsverket registrerade namn ”Lagerhaus aktiebolag” 

(nr: 556662-8730). Dessutom innehar Sökanden två registrerade figurmärken med relevans i 

sammanhanget, nämligen ”LAGERHAUS”, registrerat 1996-06-11 i klasserna 21 och 25, och 

”LAGERHAUS” registrerat 2000-12-19 i klass 42. Figurmärkena har alltså avseende på ordet 

”Lagerhaus”. 

 

Motpartens domännamn lagerhouse.se registrerades den 15 augusti 2005. Ordet lagerhouse i 

domännamnet är fonetiskt identiskt med ordet lagerhaus, och får ses som en variant på 

dominanten i Sökandens firma. Domännamnet är därför förväxlingsbart med Sökandens rätt enligt 

dess känneteckensregistreringar. 

 

Motparten använder inte domännamnet lagerhouse.se för någon marknadsföring av varor eller 

tjänster. På den ifrågavarande hemsidan under domännamnet finns endast en länksamling av den 

typ som ger innehavaren ersättning när en besökare klickar på en länk. Sådana länkar leder i 

många fall till hemsidor som tillhandahålls av näringsidkare som bedriver med Sökanden 

konkurrerande verksamhet. Länkarna är placerade i grupper av varor och tjänster som är identiska 

eller mycket lika de som återfinns i klassbenämningarna för Sökandens registrerade varumärken. 

Detta visar att Motparten registrerat eller använder domännamnet för att vilseleda konsumenter 

och att Motparten inte kan anses ha något berättigat intresse av domännamnet. 
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Dessutom framgår det av hemsidan som anknyter till lagerhouse.se att den kan vara till salu. 

”This domain may be for sale” anges nämligen vid en särskild länk. Detta visar att syftet med 

registreringen och användningen av domännamnet kan ha skett eller sker i ond tro. 

 

Motparten har inte funnit skäl att yttra sig.  

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får enligt villkoren för registrering av domännamn överföras till den som begärt 

tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 

näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt 

tvistlösning kan visa rätt och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.  

 

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med en begäran om överföring av ett 

domännamn måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Det kan tilläggas att tvistlösningsförfarandet 

är avsett att bara omfatta klara fall av missbruk. 

 

 

1. Förväxlingsbart kännetecken 

 

Sökanden är innehavare av flera varumärkesregistreringar för figurmärket LAGERHAUS med 

rättsgrund i Sverige. Dominanten i Sökandens firma utgörs av ordet Lagerhaus. Sökandens 

känneteckensrätt får också stöd av att ordet ”lagerhaus” förmodligen får uppfattas som ett till 

förmån för Sökanden väl inarbetat varukännetecken i Sverige. Dominanten i Sökandens firma och 

det förmodligen väl inarbetade ordvarumärket - här får noteras att Sökanden driver ett trettiotal 

butiker under angivet varumärke i Sverige – uppvisar sådan fonetisk likhet och betydelselikhet 

med det omtvistade domännamnet att det senare får anses förväxlingsbart med Sökandens 

känneteckensrätt med rättsgrund i Sverige, trots att två tecken skiljer de båda jämförelseobjekten 

åt.  

 

Tvistlösaren finner alltså att Sökanden skall anses vara innehavare av rätt till kännetecken, skyddat 

i Sverige, med vilka det aktuella domännamnet är förväxlingsbart.  
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2. Rätt eller berättigat intresse  

 

Motparten tillhandahåller, med start någon gång efter augusti månad år 2005, en webbsida under 

det omtvistade domännamnet, vilken inte synes användas till annat än att åstadkomma en viss 

anknytning till Sökanden eller Sökandens typ av produkter och tjänster, nämligen genom 

tillhandahållande av länkar till sådana som erbjuder motsvarande produkter och tjänster. Någon 

rätt eller berättigat intresse för Motparten att använda Sökandens kännetecken, vilka får anses väl 

ansedda, framgår inte och har inte heller gjorts gällande av Motparten. Innehavarens användning 

av domännamnet innebär troligen risk för vilseledande av konsumenter och kan också skada 

Sökandens väl ansedda kännetecken. 

 

Tvistlösaren kan således inte finna att Motparten skall anses ha en rätt till eller ett berättigat 

intresse av det omtvistade domännamnet.  

  

3. Ond tro    

 

Som tvistlösaren kommit fram till saknar Motparten rätt eller berättigat intresse till det 

omtvistade domännamnet. Syftet med Motpartens verksamhet kan inte uppfattas som annan än 

den som framträder av hemsidans disposition, således att söka anknytning till Sökandens 

produkter och goodwillvärden för att dra till sig intäkter från besökares klickande på länkarna. 

Motparten får antas ha känt till Sökandens varumärken vid registrering och vid denna användning 

av domännamnet. 

 

Mot bakgrund av Motpartens vetskap om Sökandens kännetecken och syftet med registreringen 

och användningen av domännamnet finner Tvistlösaren att Motparten har varit i ond tro vid 

registrering och vid användning av domännamnet.   

 

Samtliga tre krav för att domännamnet skall överföras till Sökanden är härmed uppfyllda.  

 

Ansökan skall därför bifallas. 

 

 

På .SE vägnar 

 

Jan Rosén 


