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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <locycare.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 

Domännamnet < locycare.se > ska överföras till Sökanden. 

 

 

BAKGRUND 

 

Mikael B är innehavare av det omtvistade domännamnet, som registrerades den 21 oktober 

2014.  



  

Galderma S.A (”Galderma”) gav in ansökan om tvistlösning den 12 februari 2015, och har 

betalat erforderlig avgift samt begärt att ärendet ska avgöras av en tvistlösare.  

 

Mikael B har besvarat ansökan och accepterat att ärendet skall avgöras av en tvistlösare. 

 

Den 18 mars 2015 lämnades ärendet över till tvistlösaren, Peter Hedberg, för avgörande. 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnet <lycocare.se> skall överföras till bolaget.  

  

Innehavaren har bestritt yrkandet. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden 

 

Galerma är sedan 28 maj 2014 innehavare till gemenskapsvarumärket LOCYCARE med 

registreringsnummer 012500484. 

 

Det domännamn Mikael B registrerat och använder sig av är identiskt med Sökandens 

varumärke.  

 

Mikael B är återförsäljare av bland annat Galdermas produkt LOCYCARE och i denna 

egenskap har han haft kännedom om det planerade varumärkesbytet från ”Nåva” till 

LOCYCARE när han registrerade domänen <locycare.se> den 21 oktober 2014. Galderma 

har inte gett Mikael B tillstånd att bruka Galdermas varumärke. 

 

Galderma har den 8 januari 2015 via brev informerat Mikael B om bolagets rättigheter samt 

bett honom att överlåta domänen på frivillig grund. Detta gick Mikael B inte med på. Efter 

denna korrespondens har Mikael B pekat om domänen <locycare.se> till sin egen webbplats 

<fotakuten.se> där han bedriver e-handel med fotvårdsprodukter.  

 

Det tycks således uppenbart att Mikael B registrerat domänen <locycare.se> i syfte att driva 

trafik till sin egen e-handel, alternativt att hindra Galderma eller andra återförsäljare från att 

marknadsföra produkten under domänen, eller för att använda domänen i framtida 

förhandlingar med Galderma. Mikael B har således registrerat och använt domännamnet i ond 

tro.  

 

Vidare har Mikael B inte något berättigat intresse till domännamnet. Han innehar inte någon 

registrerad firma eller något registrerat varumärke som innehåller ordet LOCYCARE. Han 

använder endast domännmnet för att leda besökare till sin egen webbplats.  

 

Mikael B:s användande av domännamnet medför dessutom risk att konsumenter vilseleds 

eftersom Galdermas varumärke omfattar en fotvårdsprodukt och det är just sådana produkter 

Mikael B säljer på sin hemsida. Det finns dessutom risk för att Galdermas varumärke kommer 

till skada av registreringen, eftersom Galderma själv inte kan styra över webbplatsens 

innehåll.  

 



Innehavaren 

 

Mikael B har under 10 år bedrivit medicinsk fotvård och e-handel med fotvårdsprodukter via 

sin webbutik FOTAKUTEN.SE. Sedan sju år tillbaka utgör produkten Nåva nagelgel en del 

av Mikael B sortiment och han är Sveriges största återförsäljare av produkten. Därmed har 

han även stått för den största delen av marknadsföringen av produkten, bland annat genom 

annonsering i vecko- och kvällstidningar samt genom googleannonser.  

 

Produkten Nåva nagelgel ändrade namn i början på 2015 eftersom rätten till produkten köptes 

upp av Galderma och det nya namnet LOCYCARE ansågs passa bättre på den internationella 

marknaden. Galderma valde dock inte i samband med gemenskapsvarumärkesregistreringen 

att registrera domännamnet <locycare.se>. Galderma innehar en stor avdelning för 

varumärkesskydd och marknadsföring och kan därför inte anses ha haft ett behov av domänen 

i sin marknadsföring. Mikael B har registrerat domänen med god tidsmarginal innan 

namnbytet av produkten, för att inte störa Galdermas marknadsföringsarbete.  

 

Till skillnad från Galderma har Mikael B ett behov av domänen <locycare.se> eftersom han 

kommer att fortsätta sälja produkten och därmed behöver domänen för att peka besökare till 

produktsidan i hans webbshop.  

 

Mikael B har tillämpat principen ”först till kvarn” när han registrerade domänen och eftersom 

det inte ingår i Mikael B:s verksamhet att sälja eller överlåta domännamn har Galderma inte 

erbjudits att köpa domännamnet <locycare.se>. Mikael B anser därmed att Sökandens 

yrkande om att överföra domännamnet i ett alternativt tvistelösningsförfarande bör avslås för 

att rekvisiten inte är uppfyllda.  

 

Mikael B har inte registrerat en domän som liknar eller kan förväxlas med Galdermas 

varumärke för att utnyttja den till Galdermas nackdel. Galderma har vidare inte visat att 

Mikael B planerar att störa Sökandens verksamhet, utnyttja Sökandens goda rykte, ta 

marknadsposition eller något annat som konstituerar ond tro i registreringsvillkorens mening. 

Att Mikael B har ett berättigat intresse torde vara svårt att avfärda med tanke på Mikael B:s 

mångåriga verksamhet och arbete med produkten.   

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se från och med den 3 juni  

2013 anges förutsättningarna för att ett domännamn skall kunna överföras till ny innehavare. 

En första förutsättning är att domännamnet skall 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 eller 

använts i ond tro och en tredje förutsättning är att motparten inte har någon rätt eller berättigat 

intresse till domännamnet.  

 

Rättighet med rättsgrund i Sverige  

  

Sökanden är innehavare av gemenskapsvarumärket ”LOCYCARE”, reg. nr. 012500484, som 

är identiskt med domännamnet <locycare.se>. Den första förutsättningen för en eventuell 

överföring av det aktuella domännamnet är således uppfylld. 

 



Ond tro 

 

Det finns flera typfall av ond tro som anges i anvisningarna till detta rekvisit i 

Registreringsvillkoren. Det första som anges är om en person registrerat ett domännamn med 

kännedom om att annan innehar en korresponderande känneteckensrätt och sedan använder 

domännamnet för att driva trafik till sin egen webbsida. 

 

Innehavaren i detta ärende har själv anfört att han i sin verksamhet säljer Sökandens produkt 

LOCYCARE och var medveten om namnbytet från Nåva till LOCYCARE. Vidare anför 

Innehavaren att han registrerade det omtvistade domännamnet dels då han uppfattade det som 

att Sökanden inte hade något behov av domännamnet då Sökanden inte själv registrerade det 

och dels hade Sökanden ett eget behov av namnet för att driva trafik till sin webbshop.  

 

Vad som här anförts konstituerar ond tro i den mening som framgår av registreringsvillkoren 

och praxis. 

  

Berättigat intresse 

 

Till stöd för att Innehavaren skulle ha ett berättigat intresse till domännamnet har denne anfört 

att han har varit återförsäljare av produkten under en lång tid, registrerade domännamnet först 

och har ett behov av att använda domännamnet i sin marknadsföring.  

 

Det ovan sagda är dock inte tillräckligt för att skapa ett sådant berättigat intresse som krävs 

enligt Registreringsvillkoren för att få tillåtelse att fortsätta inneha och nyttja domännamnet. 

Såsom Sökanden har anfört finns det en risk för att konsumenter vilseleds på grund av 

domännamnsregistreringen, eftersom Innehavaren är återförsäljare av Sökandens produkt och 

det är ett faktum att domännamnet är identiskt med Sökandens registrerade varumärke. 

Innehavaren använder dessutom det omtvistade domännamnet för att leda konsumenter till sin 

egen webbshop (under annat domännamn), vilket ytterligare förstärker risken för vilse-

ledande. Någon tillåtelse för Innehavaren att använda det skyddade kännetecknet för 

marknadsföring eller som domännamn finns inte från Innehavarens sida. Sammantaget har 

inte Innehavaren någon rätt eller berättigat intresse till aktuellt domännamn. 

 

 

Eftersom alla tre kriterier för överföring av ett domännamn är uppfyllda, ska Sökandens 

yrkande om överförande av domännamnet <lycocare.se> bifallas. 

 

 

 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

………………………………      

Peter Hedberg 

 

 

 


