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SÖKANDE 

 

Malmö Lastbilscentral AB  

211 24 Malmö 

 
 

MOTPART 

 

Norrvidinge Maskin AB  

260 21 Billeberga 

 

SAKEN  

 
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet malmölbc.se. 
 
 
 

BESLUT 

 
Tvistlösaren lämnar ansökan om överföring av domännamnet malmölbc.se utan bifall. 
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BAKGRUND 

 
Norrvidinge Maskin registrerade det omtvistade domännamnet den 16 december 2009 enligt 
tillgängliga uppgifter hos .SE. 
 
Malmö Lastbilscentral gav in ansökan om tvistlösning den 6 april 2010 och har betalat erforderlig 
avgift, samt begärt att ärendet skall avgöras av en tvistlösare. 
 
Norrvidinge Maskin har inkommit med svar och sökanden har yttrat sig över detta. 
 
.SE förordnade Peter Hedberg genom lottning som tvistlösare och ärendet överlämnades till 
tvistlösaren den 18 maj 2010 för avgörande. 
 

YRKANDEN 

 
Malmö Lastbilscentral har yrkat att malmölbc.se skall överföras till bolaget. 
 
Norrvidinge Maskin har bestritt yrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 

Norrvidinge Maskin har inget samröre med sökanden som uppenbart har fulregistrerat Malmö 

Lastbilscentrals namn/varumärke Malmö LBC i syfte att dra kunder till sin verksamhet. 

Anledningen till att Malmö Lastbilscentral inte registrerat domännamnet malmölbc.se var att 

internationella tecken inte tidigare var tillåtna i svenska domännamn. ”LBC” är en vedertagen 

förkortning av ”lastbilscentral”. Malmö LBC har nyttjats som varumärke sedan 1988.  

 

I städer där Norrvidinge Maskin bedriver verksamhet, men där det inte finns andra etablerade 

lastbilscentraler har bolaget inte registrerat ”ortsdomäner”, man har t ex inte registrerat 

helsinborglbc.se eller lundlbc.se. Norrvidinge Maskin har även fulregistrerat eslövlbc.se där det 

finns en etablerad lastbilscentral. Det kan tilläggas att Norrvidinge Maskin inte registrerat sin 

egen domän ”norrvidingelbc.se” och bolaget har i kontakt med Malmö Lastbilscentrals säljare 

erbjudit sig att sälja det omtvistade domännamnet. 

 
Motparten 

Norrvidinge Maskin har uppgivit att bolaget bedriver verksamhet i Malmö, Lund, Eslöv 

och Malmö.  Av denna anledning har malmölbc.se registrerats. 
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TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Ett domännamn får enligt de allmänna villkoren för registrering av domännamn avregistreras eller 

överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller 

förväxlingsbart med ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som 

begärt tvistlösning kan visa rätt, och innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 

domännamnet, och domännamnet registrerats eller används i ond tro. För att den som ansökt om 

tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste alla tre villkoren vara 

uppfyllda. 

 

Sökanden innehar firman Malmö Lastbilscentral AB och åberopar – som det får förstås - 

inarbetning av varumärket Malmö LBC sedan 1988. Något stöd för inarbetning har inte givits in, 

förutom en utskrift från den egna hemsidan. En inarbetning av ett varumärke kräver i 

normalfallet en långvarig användning med en stor exponering av kännetecknet, samt intensiva 

marknadsföringsåtgärder förenade med betydande kostnader. För att visa inarbetning bör 

Sökanden visa en utredning om försäljningens storlek, reklamens omfattning, jämte uttalande från 

handelskammare, branschkunniga personer, återförsäljare, detaljhandlare med flera. Även 

marknadsundersökningar kan ibland ge en mer omedelbar bild av omsättningskretsens vetskap 

om kännetecknet. De lämnade uppgifterna kan inte anses vara tillräckliga för att styrka 

inarbetning av benämningen ”Malmö LBC” i sig som näringskännetecken eller annan rättighet, 

som kan ligga till grund för avregistrering eller överföring av domännamnet enligt 

registreringsvillkoren.  

 

Tvistlösaren finner det något oklart om Sökanden gör gällande att Malmö Lastbilscentral AB är 

förväxlingsbart med malmölbc.se, men gör trots allt följande bedömning. Malmö Lastbilscentral 

består av två i sig beskrivande ord och skyddsomfånget torde begränsa sig till en sammansättning 

av de båda firmaelementen (i det närmaste ett identitetsskydd). Vid detta finner inte tvistlösaren 

att ”Malmö Lastbilscentral” är förväxlingsbart med ”malmölbc”. 

 

Sökandens ansökan om överföring av malmölbc.se skall därför lämnas utan bifall. 

 

 
På .SE:s vägnar 
 
 
…………………………………………………………… 
Peter Hedberg  
 


