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BAKGRUND 

Domännamnen <lfvärmland.se> och <lfvästerbotten .se> registrerades den 17 mars 2010 av 
Motparten Mikael K. Genom ansökan 15 oktober 2010 har Sökanden Länsförsäkringar AB ansökt 
om alternativt tvistlösningsförfarande. 
 
Genom sedvanlig lottning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 
 
Ansökan har delgivits Motparten, som dock inte inkommit med svaromål eller avhörts på annat 
vis. 
 
 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnen <lfvärmland.se> och <lfvästerbotten .se> skall överföras till 
Länsförsäkringar AB. Svaranden har inte avhörts. 
 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden Länsförsäkringar AB 

Länsförsäkringar består av 24 lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt 
ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag och erbjuder bank- och försäkringstjänster. 
Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 
30,5%. Länsförsäkringar har ca 3,3 miljoner kunder och ungefär 5.900 medarbetare. 
 
Sökandens firma och varumärke, LÄNSFÖRSÄKRINGAR, förkortas ofta LF. Även förkortningen 
LF är registrerad som varumärke; i Sverige (ord-märke 377813, ansökan januari 2001) och som 
EU-märke (ord-märke 005422373, ansökan oktober 2006).  
 
Sökanden åberopar också två svenska firmor, LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄRMLAND och 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN (org-nr 573201-8329 resp 594001-3161), vilka 
bolag ingår i Länsförsäkringar-gruppen. 
 
En sökning på termen LF på Google placerar Länsförsäkringars webbplats som mest relevant 
sökresultat. Sedan 2007 har Länsförsäkringar använt domännamnen <lfvarmland.se> och 
<lfvasterbotten.se> som direkta adresser till resp lokal del av Länsförsäkringars webbplats. 
 
Motparten Mikael K registrerade de omtvistade domännamnen <lfvärmland.se> och 
<lfvästerbotten .se> den 17 mars 2010. 
 
De omtvistade domännamnen innehåller Länsförsäkringars varumärke LF i sin helhet. Vidare 
innehåller domännamnen de geografiska delmomenten av firmorna LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
VÄRMLAND och LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Länsförsäkringar gör gällande 
att domännamnen <lfvärmland.se> och <lfvästerbotten.se> är förväxlingsbara, dels med 
Länsförsäkringars registrerade varumärken med lydelsen LF, dels med firmorna 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄRMLAND och LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. 
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Motparten Mikael K har den 27 april 2010 via e-post meddelat Länsförsäkringar att ”jag har köpt 
ert domännamn och kan sälja det till vem jag vill. Men först kommer jag att fråga Dig om du har 
intresse att erbjuda mig ett rimligt belopp”. I skrivelsen begärs vederlag i form av en ”gåva i 
förhållande till Ert arbetsområde samt omsättning/lönsamhetsnivå” att transfereras till angivet 
bankkonto. Som ytterligare villkor anges att ”skambud”, ”pajkastning eller bråk” eller hot om 
juridiska åtgärder, kommer att höja ersättningskravet med 50 resp 100%. Skrivelsen bifogas 
ansökan. Länsförsäkringar har skriftligen avvisat kraven men Mikael K har inte avhörts. 
 
Av vad Mikael K redovisar i sin skrivelse framgår att han registrerat domännamnen med 
Länsförsäkringars kännetecken i åtanke i syfte att göra ekonomisk vinning. Mikael K saknar rätt 
eller berättigat intresse till domännamnen. Domännamnen har registrerats och används i ond tro. 
 

Motparten Mikael K 

Motparten Mikael K har inte ingivit något svaromål. 
 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt .SE:s Registreringsvillkor av den 9 mars 2009, 
punkt 6.4.c-e, att det omstridda domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett 
kännetecken som sökanden har rätt till. Vidare fordras att domännamnsinnehavaren inte själv har 
en sådan rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet samt, slutligen, att 
domännamnet registrerats eller använts i ond tro. För att ett domännamn skall överföras till 
sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda. 
 

Sökandens rätt till åberopade kännetecken 

Sökanden Länsförsäkringar är innehavare av i Sverige och EU registrerade ordvarumärken med 
lydelsen LF. I bolagsgruppen Länsförsäkringar ingår bolag med firmorna LÄNS-
FÖRSÄKRINGAR VÄRMLAND och LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. 
 

Förväxlingsbarhet 

De omstridda domännamnen <lfvärmland.se> och <lfvästerbotten.se> är inte identiska med vare 
sig varumärket LF eller någon av de åberopade firmorna i sin helhet – men innefattar hela resp 
delar av dessa kännetecken, däribland bokstäverna ”LF”. Även om bokstavskombinationen LF må 
besitta endast begränsad ursprunglig distinktivitet är den såväl registrerad som notoriskt väl 
inarbetad med beaktansvärd särskiljningsförmåga som kännetecken för Länsförsäkringar. 
Kännetecknet ingår i sin helhet i de båda domännamnen. Det måste hållas för troligt att 
betraktaren uppfattar det initiala känneteckenselementet LF som en egen beståndsdel skild från de 
efterföljande geografiska namnen Värmland och Västerbotten och att känneteckensfunktionen hos 
LF sålunda identifierar Länsförsäkringar. Domännamnen skall därmed, med stöd i såväl allmänna 
känneteckensrättsliga bedömningsprinciper som med hänsyn till ATF-praxis, anses 
förväxlingsbara med kännetecknet LF (jfr t ex ATF-ärenden 79 <volvobilar.se>, 
146 <netbilia.se>, 154 <piratblocket.se>, 171 <hastenbutikerna.se>, 320 <iloveikea.se>). Därtill 
kommer i detta fall att kännetecknet LF i kombination med de geografiska namnen Värmland 
resp Västerbotten förstärker den redan föreliggande förväxlingsrisken genom association till de 
båda bolagen Länsförsäkringar Värmland resp Länsförsäkringar Västerbotten. 
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Motpartens rätt;  Berättigat intresse 

Sökanden uppger att Motparten Mikael K saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnen 
<lfvärmland.se> och <lfvästerbotten.se>. Mikael K har inte invänt häremot och några 
omständigheter som talar för förekomsten av en sådan rätt eller ett berättigat intresse, har inte 
framkommit. Tvärtom måste hans skrivelse av den 27 april 2010 tolkas som en bekräftelse om att 
ett i ATF-reglernas betydelse berättigat intresse saknas. 
 

Ond tro 

Av Mikael K:s skrivelse av den 27 april 2010 framgår vidare att han straxt efter registreringen av 
<lfvärmland.se> och <lfvästerbotten.se>, erbjudit Länsförsäkringar att förvärva domännamnen 
mot ersättning. Av skrivelsen följer entydigt slutsatsen att Mikael K vid såväl registreringen av 
domännamnen som därefter, agerat i ond tro i strid med den uttryckliga regeln i .SE:s 
Registreringsvillkor, punkt 6.4.e.  
 

*** 

Sammanfattat finner jag att domännamnen <lfvärmland.se> och <lfvästerbotten.se> är 
förväxlingsbara med Sökandens kännetecken, att Motparten inte har någon egen rätt eller 
berättigat intresse till domännamnen samt att registrering och användningen av domännamnen 
har skett i ond tro. Sökandens yrkande om överföring av domännamnen skall därmed bifallas. 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
Thomas Carlén-Wendels 
 
 
 
 


