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SÖKANDE 

Malmö Lastbilcentral Aktiebolag  

211 24 Malmö 

 

MOTPART 

Norrvidinge Maskinstation AB  

260 21 Billeberga 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet malmölbc.se 
 
 
 

BESLUT 

Tvistlösaren beslutar att domännamnet malmölbc.se ska överföras till sökanden. 
 

 

BAKGRUND 

Malmö Lastbilcentral Aktiebolags verksamhet är att bedriva transportförmedling och därmed 

förenlig verksamhet. 

 

Norrvidinge Maskinstation AB registrerade den 16 december 2009 domännamnet malmölbc.se. 

----  

Malmö Lastbilcentral ansökte i april 2010 om alternativt tvistlösningsförfarande för domännam-

net malmölbc.se och yrkade att namnet skulle överföras till bolaget. I beslut den 14 juni 2010 
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lämnade tvistlösaren ansökan utan bifall. Tvistlösaren fann bl.a. att utredningen i ärendet inte 

visade att ”malmölbc” var inarbetat som ett kännetecken för bolaget, vilket innebar att bolaget 

inte visat att det hade rättsgrund till ordet som ett kännetecken.  

 

YRKANDEN 

 
Malmö Lastbilcentral har nu på nytt ansökt om alternativt tvistlösningsförfarande yrkat att mot-

partens domännamn ska överföras till bolaget. 

 

Till stöd för yrkandet har Malmö Lastbilcentral anfört att det på grund av tidigare inarbetning har 

rätt till varukännetecknet malmölbc, vilket är identiskt med domännmanet. Motparten har heller 

inte någon rätt eller något berättigat intresse till domännamnet. Det har också registrerats och 

använts i ond tro. 

 

Norrvidinge Makinstation har inte svarat på ansökan.  

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett registrerat domännamn får – enligt de allmänna villkoren vid registrering av domännamn 

under toppdomänen .se – inom ramen för ett s.k. alternativt tvistlösningsförfarande föras över till 

den som begärt tvistlösningsförfarandet (sökanden). Förutsättningarna för detta är att domännam-

net är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. ett varukännetecken eller ett näringskännetecken 

(en firma), vilka har rättsgrund i Sverige och till vilka den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, 

att innehavaren av domännamnet inte har någon rätt eller berättigat intresse till namnet och att 

domännamnet registrerats eller använts i ond tro (p. 6.4 c i villkoren). Samtliga tre förutsättningar 

måste vara för handen för att ansökan ska kunna bifallas. 

 

Malmö Lastbilcentral har i ärendet gjort gällande att bolaget efter inarbetning, dvs. en viss omfat-

tande användning, har ensamrätt till varumärket malmölbc. Bolaget har i denna fråga anfört bl.a. 

följande. Bolaget bildades 1988 efter samgående med ett annat företag. Allt sedan dess har bola-

get använt malmölbc – och inget annat kännetecken – som kännetecken för sina tjänster och sin 

verksamhet. Den logotyp som används på bolagets cirka 230 fordon avser just orden malmölbc (i 

en figurativ utformning). Under de senaste fem åren har bolaget omsatt över två miljarder kr och 

spenderat mer än sex miljoner kr på marknadsföring av kännetecknet malmölbc i olika former. 

Till stöd för att kännetecknet inarbetats har bolaget åberopat bl.a. en sammanställning av reklam-
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kostnader och ett intyg från Sverige Åkeriföretag (Åkeriföreningen Syd).  Intyget anger Malmö 

Lastbilcentral sedan 15 år är mycket väl känt och etablerat i åkeri- och transportbranschen och att 

bolaget under den tid använt ordet ”Malmö lbc” som varumärke.  

 

Den utredning som Malmö Lastbilcentral nu har åberopat ger ett stöd för att ordet ”malmölbc” 

inom en betydande del av den krets till vilket det riktar är känt som beteckning för de tjänster 

som tillhandahålls under kännetecknet och att denna kännedom uppkommit redan före 2009. 

Utredningen har heller inte bestritts av motparten. Tvistlösaren menar därför att det får anses 

utrett att Malmö Lastbilcentral har rätt till det inarbetade varumärket malmölbc och att denna 

rätt uppkommit före registreringen av domännamnet. Varumärket skiljer sig inte från det senare 

registrerade domännamnet. Domännamnet är alltså förväxlingsbart med varumärket. 

 

Frågan blir då om Norrvidinge Maskinstation kan anses ha något berättigat intresse till domän-

namnet. Eftersom bolaget inte besvarat ansökan om tvistlösningsförfarande menar tvistlösaren att 

Malmö Lastbilcentrals uppgifter om att Norrvidinge Makinstation inte har någon anknytning till 

eller bedriver verksamhet under benämningen malmölbc får godtas. Det får därför anses utrett att 

Norrvidinge Maskinstation inte har något berättigat intresse till domännamnet. 

 

Därefter är frågan om Norrvidinge Maskinstation registrerat och använt domännamnet i ond tro. 

Malmö Lastbilcentral har i denna del anfört bl.a. att Norrvidinge Maskinstation i kontakter med 

Malmö Lastbilcentral erbjudit bolaget att få köpa tillbaka domännamnet. Denna uppgift – vilken 

får sägas avse ett typexempel på registrering eller användning i ond tro – har heller inte bestritts. 

Tvistlösaren finner därmed att registreringen och användningen av domännamnet skett i ond tro. 

 

Vad nu sagts innebär att förutsättningar för att föra över domännamnet till Malmö Lastbilcentral 

är för handen. 

 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Tomas Norström 
 

 
 

 


