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SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <landgren.se>.

BESLUT
Tvistlösarna lämnar Sökandens begäran om överföring av domännamnet <landgren.se> till
Sökanden utan bifall.

BAKGRUND
Sökanden har inkommit till .SE med begäran om tvistlösning för domännamnet
<landgren.se>, och härvid yrkat att domännamnet ska överföras till Sökanden samt begärt att
ärendet ska prövas av tre tvistlösare. Sökanden har begärt att Bengt Eliasson ska utgöra en av
tvistlösarna.
Innehavaren har bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <landgren.se>
och begärt att Per Carlson ska vara en av tvistlösarna.
.SE har utsett Jan Rosén att vara tvistlösare och ordförande i ärendet.
YRKANDEN
Sökanden har yrkat att <landgren.se> ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har motsatt sig att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden.
PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden:
Sökandens firma AB Peter Landgren & Co registrerades vid Bolagsverket 2000-02-17.
Sökanden innehar sedan år 2002 domännamnet <peterlandgren.se>.
Peter Landgren & Co AB är numera ett i Sverige väl etablerat varumärke som redan från
starten år 2000 accelererade snabbt på den svenska marknaden inom
fastighetsmäklarbranschen. Namnet ”landgren” har använts i folkmun de senaste tio åren som
en förkortning av Peter Landgren & Co AB. Dessutom har Peter Landgren & Co AB
marknadsfört sig under ”Landgren-modellen” officiellt.
Innehavaren har erbjudit Sökanden att köpa domännamnet för 125 000 SEK, men inte
accepterat Sökandens motbud om 40 000 SEK.
För närvarande finns inget annat på den hemsida som ligger under domännamnet
<landgren.se> än sponsrade länkar. Dessa är störande för Sökanden och skapat missförstånd
bland Sökandens kunder. En del länkar leder till flyttfirmor, något som visar att Innehavaren
haft full vetskap om vilken verksamhet som Sökanden bedriver. Vissa länkar har också lett till
Sökandens konkurrenter eller sådana företag som direkt eller indirekt konkurrerar med
Sökandens verksamhet.
Innehavaren registrerade domännamnet <landgren.se> år 2006, men har aldrig haft någon
koppling till Sökanden eller till något varumärke som innefattar ordet/namnet ”landgren”. Allt
detta visar att Innehavaren registrerat domännamnet i ond tro. Innehavaren har inte heller
något berättigat intresse eller eljest någon rätt till domännamnet <landgren.se>, eftersom
Innehavaren inte äger någon firma eller något varumärke som liknar domännamnet.

Innehavaren:
Innehavarens verksamhet består av att registrera, köpa, sälja samt utveckla domäner.
Innehavarens verksamhet, jämte dess helägda dotterbolag Otilia Media AB, har sju
heltidsanställda personer och omsatte 10,8 miljoner kronor bokslutsåret 2012.
Innehavaren registrerade det aktuella domännamnet för att använda det i sin verksamhet. Det
registrerades därför att det är betydelsebärande. Landgren är ett vanligt efternamn i Sverige.
Åtskilliga företag i Sverige har ordet namnet ”Landgren” i sin firma.
Sökandens företagsnamn är inte identiskt med domännamnet <landgren.se>. Sökanden har
inte heller något registrerat varumärke. Dessutom är Sökandens verksamhet förlagd till
sydvästra Skåne – den är inte känd för allmänheten i Sverige. Det är oriktigt att Peter
Landgren & Co AB skulle vara ett i Sverige väl etablerat varumärke.
Innehavaren hade aldrig hört talas om Sökandens företag före den 12 juni 2013 då
Innehavaren blev kontaktad av Sökanden. Flera andra företag har visat intresse för att köpa
domännamnet. Någon ond tro hos Innehavaren vid registreringen eller senare har inte
förekommit.
TVISTLÖSARNAS SKÄL
I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni 2013
anges förutsättningarna för att ett domännamn ska kunna överföras från en innehavare till en
sökande. En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett
varukännetecken eller annan angiven rättighet som har rättsgrund i Sverige och som sökanden
kan visa rätt till. En andra förutsättning är att domännamnet har registrerats i ond tro och en
tredje förutsättning är att motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till
domännamnet. Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att en Sökandes yrkande om
överföring ska kunna bifallas.
Rättighet med rättsgrund i Sverige
Sökanden har anfört att inte bara dess firma, Peter Landgren & Co AB, utan även ordet
”landgren” skulle vara ett väl känt ”varumärke” för Sökanden. Vad gäller Sökandens firma
gör tvistlösarna dock den bedömningen att densamma varken är identisk med eller kan anses i
tillräcklig mån likna domännamnet <landgren.se> för att på sådan grund kunna motivera ett
bifall till Sökandens yrkande om överföring. Firman individualiseras främst genom hela
personnamnet Peter Landgren. Detsamma kan sägas beträffande Sökandens domännamn
<peterlandgren.se> relativt Innehavarens domännamn <landgren.se>.
I fråga om huruvida ordet ”landgren” skulle vara ett varumärke som genom inarbetning
tillkommer Sökanden så konstaterar tvistlösarna att Sökanden inte gett in erforderlig
bevisning för att styrka detta förhållande. Innehavarens domännamn <landgren.se> är således
varken identiskt med eller liknar något kännetecken som har rättsgrund i Sverige och som
Sökanden visat tillkommer Sökanden.
Redan på grund av det nyss anförda ska Sökandens ansökan om överföring lämnas utan bifall.

På .SE:s vägnar

………………………………
Jan Rosén (ordf.)

……………………………
Bengt Eliasson

…………………………..
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