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SÖKANDE 
SSC Skellefteå AB  
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Ombud: 
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MOTPART 
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Ombud: 
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SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet midmade.se 
 
 
 

BESLUT 
 
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <midmade.se> till SSC Skellefteå AB, bifalles. 
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BAKGRUND 
Domänen <midmade.se> registrerades av Motparten Byggera AB, enligt uppgift, omkring 1995. 
Genom ansökan i juni 2010 har Sökanden SSC Skellefteå AB ansökt om alternativt tvistlösnings-
förfarande. 
 
Genom sedvanlig lottning har undertecknad utsetts till tvistlösare. 
 
Ansökan har delgivits Motparten som inkommit med svaromål, vilket tillställts Sökanden för 
eventuellt bemötande. Någon ytterligare korrespondens har inte förekommit i ärendet. 
 
 

YRKANDEN 
Sökanden yrkar att domännamnet <midmade.se> skall överföras till SSC. 

Motparten bestrider, såsom det får förstås, överföringsyrkandet. 

 
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

Sökanden SSC Skellefteå AB 

Sökanden SSC Sweden AB [varmed fortsättningsvis antas avses SSC Skellefteå AB; i fortsättningen 
”SSC”] ingick 2008 ett avtal med Samhall AB, varvid SSC bl a förvärvade immateriella rättigheter 
avseende varumärket MIDMADE. Varumärket har använts sedan åtminstone 1990-talet för sk 
vindstrappor, vilka nu Sökanden fortsätter att marknadsföra under samma varumärke. Som del av 
Sökandens strategi för att kunna marknadsföra sina produkter vill Sökanden säkra ett ägande av 
lämpliga – för den svenska marknaden – domännamn som inkluderar varumärket MIDMADE, 
som <midmade.com> och <midmade.se>. Vid kontroll av tillgängligheten av <midmade.se> 
konstaterades att domänen var upptagen. Innehavaren har identifierats såsom Byggera AB. 
 
Motparten har registrerat domännamnet <midmade.se>, vilket är förväxlingsbart med Sökandens 
registrerade och inarbetade varumärke. Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till 
domännamnet och har registrerat domänen i ond tro. 
 
Sökanden är innehavare av den svenska varumärkesregistreringen nr 242851 MIDMADE 
(figurmärke). Varumärket registrerades 1992 för ”samtliga varor” i klasserna 6, 7, 11 och 19, 
vilket bl a omfattar ”vindstrappor”. Orddelen av varumärket ingår i sin helhet i domännamnet 
<midmade.se>. Härav följer att domännamnet <midmade.se> är förväxlingsbart med Sökandens 
registrerade varumärke. 
 
Motparten Byggera använder inte <midmade.se>. De använder inte domännamnet som 
varumärke för sina produkter och det pekar inte heller till någon aktiv webbplats. Dessutom, 
Byggera marknadsför och säljer produkter av samma slag som de som omfattas av Sökandens 
registrering och skulle de välja att använda kännetecknet MIDMADE för dessa produkter – för 
t ex vindstrappor – skulle deras användning utgöra intrång i Sökandens äldre rätt till känne-
tecknet. Byggera har således inte någon rättighet eller berättigat intresse till domännamnet 
<midmade.se>. 
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Mot bakgrund av att Sökanden och tidigare innehavare av varumärket MIDMADE kontinuerligt 
använt varumärket för de specifika varuslagen ”vindstrappor / loft ladders” på den svenska 
marknaden liksom på andra marknader, måste Byggera vid tiden för sin ansökan om 
domännamnet anses ha känt till kännetecknet. Sökanden menar att Byggera medvetet valt att 
registrera, men inte använda, domännamnet <midmade.se> i syfte att störa Sökandens möjlighet 
att fullt ut kunna marknadsföra sina produkter. 
 

Motparten Byggera AB 

Varumärket MIDMADE registrerades 1992. Domännamnet <midmade.se> registrerades omkring 
1995 (såvitt innehavaren nu kan påminna sig), sedan det blivit känt att Samhall skulle lägga ned 
produktionen inom Samhall Midland AB. Varumärket överfördes till annat Samhall-bolag genom 
fusion 1999. Genom ett telefonsamtal ca 2006/2007 skedde enda kontakten mellan 
domäninnehavaren och varumärkesinnehavaren – Samhall AB. Sökanden SSC Skellefteå AB 
förvärvade sin rätt till domännamnet genom överlåtelse 2008. ATF-ansökan skedde 2010. Under 
alla dessa år har inte någon av de tre innehavarna av varumärkesregistreringen framfört något som 
helst intresse av att kunna förfoga över det nu tvistiga domännamnet. 
 
SSC har begärt ATF utan föregående hänvändelse till Byggera. Någon grund för den plötsliga 
brådskan har inte anförts. Det är ju otvistigt att Byggera inte använder domännamnet. Inte heller 
har Byggera visat någon avsikt att överlåta det. Ansökan och sökandens anspråk bör därför 
bemötas med största försiktighet, bl a på grund av risken för ”Reverse Domain Hijacking”. 
Ansökningen utgör ett missbruk av ATF och det kan befaras att domän-innehavarens allmänna 
rättställning hotas om missbruket inte stävjas. 
 
Någon användning av domännamnet förekommer inte. ATF-prövningen skall därför endast avse 
om registreringen skett i strid med ATF-reglernas villkor. Byggeras registrering av domännamnet 
<midmade.se> strider dock inte mot dessa regler. Det kan konstateras att de båda tidigare 
innehavarna av varumärket MIDMADE, genom att tolerera domännamnsregistreringen, gjort en 
annan bedömning än Sökanden av ATF-reglernas innebörd. 
 
Varumärket MIDMADE är inte ”kodak”-skyddat. Byggera har sålunda kunnat – och kan 
fortfarande – använda domännamnet för en hypotetisk marknadsföring av andra varor eller tjänster 
än de klasser som registreringen av varumärket avser. 
 
Byggera delar uppfattningen att domännamnet är förväxlingsbart med det åberopade varumärket. 
Men Byggeras rätt till domännamnet följer av den förprövning som skett innan domännamnet 
registrerades omkring 1995 och Byggeras intresse av domännamnet är inte oberättigat. 
Domännamnet har inte registrerats i ond tro. 
 
Byggera motsätter sig SSCs ansökan. Med skärpa tillbakavisas påståendet att registreringen av 
domänen skulle ha skett i ond tro. Det förutan är Byggera beredd att godta en överföring av 
domänen. En sådan, frivillig överföring bygger på en överenskommelse som hade kunnat träffas 
enkelt utan ett tvistlösningsförfarande. En sådan överenskommelse skulle bygga på dels att 
förvärvaren har rätten att använda ett identiskt kännetecken i sin rörelse i Sverige och dels att 
Byggera ersätts för havda utlägg för skyddet av domännamnet.  
 
Det är primärt Sökanden som ska visa att han har ett berättigat intresse av domännamnet för att 
överföringsanspråk skall bifallas. Det är alltså inte tillräckligt att Motparten inte vill eller kan visa 
på sitt berättigade intresse för sin registrering av domän. Sökanden däremot måste visa detta för 
egen del för att få framgång med sin överföring. 
 



4 

 

Den av Byggera 1995 företagna registreringsåtgärden har uppfyllt syftet att skydda domännamnet 
från obehörigt användande, Byggera och branschen till förfång. Detta skydd har kommit inte bara 
Byggera till godo utan även Sökanden och branschkollektivet. Kollektivet utgörs av näringsidkare 
verksamma inom den bransch vars yttre gräns bestäms av de varumärkesklasser som Sökandens 
förvärvade registrering avser att skydda, däribland Byggera. 
 
Sökanden förordar indirekt en annan ordning än ATF-reglernas villkor. Inte bara den skall anses 
vara i ond tro som haft syftet att antingen förhindra annat företags legitima användning av sitt 
kännetecken eller att störa affärsverksamheten för en konkurrent. Enligt SSCs ordning skulle 
därutöver även den anses vara i ond tro som, liksom Byggera år 1995, i fullt legitim avsikt att 
skydda ett domännamn som skulle kunna vara användbart inte bara i den egna branschen, lät 
nyregistrera ett icke använt domännamn. 
 
Byggeras registrering var redan långt innan beslutet om överföring av Samhalls verksamhet till 
Sökanden, känd och godtagen av Samhall. Detta erfor Ulf H som var verksam i Byggera sedan maj 
1991. Ulf H drar sig till minnes ett telefonsamtal från Samhall (eller ev Samhall Midland) för tre-
fyra år sedan, förmodligen någon tid innan Samhall överlät produktionen inom Samhall (Midland) 
till SSC. Telefonsamtalet innehöll inget dramatiskt och inga diskussioner om något anspråk på 
registreringen av domännamnet framfördes från något håll. 
 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

Sökanden SSC Skellefteå AB ingår i SSC (Skellefteå Snickericentral Ek för) som, liksom tidigare 
Samhall Midland, tillverkar och marknadsför snickeriprodukter, bl a trappor för villor och andra 
byggnader, för vilka varumärket MIDMADE används. Motparten Byggera AB är importör och 
återförsäljare av sådana trappor. 
 
Sökanden yrkar överföring av domännamnet. Motparten uppger förvisso att man godtar en 
överföring, men medgivandet synes villkorat av bl a viss ekonomisk ersättning – något som inte 
ryms inom ett ATF-förfarande. Motparten bestrider också att domännamnet registrerats i ond tro 
och motsätter sig ansökan. Sammantaget får Motpartens inställning uppfattas så att man i vart fall 
motsätter sig överföring inom ramen för detta ATF-förfarande, dvs att man bestrider 
överföringsyrkandet. 
 
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 åberopat kännetecken 

Sökanden är, efter förvärv 2008 av delar av Samhalls verksamhet, innehavare av det sedan 1992 
registrerade svenska figur-varumärket 242851, innefattande texten MidMade, avseende samtliga 
varor i bl.a. klasserna 6, 7, 11 och 19. Övriga av Sökanden innehavda varumärken innefattande 
MIDMADE (resp övriga skydds-klasser), har inte åberopats i ärendet. Sökanden har inte visat att 
varumärket har ett inarbetat skydd utöver vad som följer av den åberopade registreringen.  
 

Förväxlingsbarhet 

Domännamnet <midmade.se> är identiskt och uppenbart förväxlingsbart med den genom den 
åberopade varumärkesregistreringen skyddade texten MIDMADE. 
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Motpartens rätt; Berättigat intresse 

Såvitt framgår av utredningen i ärendet, saknar Motparten egen, på kännetäckensrättslig eller 
motsvarande grund, rätt till domännamnet. För bedömning föreligger alltså frågan om ”berättigat 
intresse”. 
 
Det är ostridigt mellan parterna att domännamnet <midmade.se> aldrig använts av Motparten, 
dvs, det pekar inte mot någon aktiv webbplats (adressen <www.midmade.se> returnerar ett 404-
fel). Bedömningen i ärendet skall alltså grundas på registreringen – vilket naturligtvis inte 
hindrar att den uteblivna användningen av domännamnet, i sig är en omständighet som också 
måste beaktas. 
 
Den åberopade varumärkestexten MIDMADE utgör inte en ren fantasibeteckning utan är i inte 
obetydlig grad deskriptiv, antydande ett geografiskt ursprung eller möjligen ett tillverknings-
förfarande. Det har inte visats eller ens påståtts att varumärket åtnjuter utvidgat sk Kodak-skydd. 
Sökanden kan därför inte anses ha en, på sin varumärkesregistrering grundad, exklusiv rätt till 
beteckningen. Tvärtom bör det i princip stå var och en fritt att registrera och använda 
beteckningen som såväl varumärke för som domännamn i anslutning till andra varor och tjänster 
än de som täcks av Sökandens varumärkesregistrering. I ATF-reglernas betydelse skulle detta få 
anses grunda ett berättigat intresse till domännamnet för den som först låter registrera det. 
 
I förevarande fall gör Sökanden gällande att Motparten saknar berättigat intresse till domän-
namnet. Motparten å sin sida uppger att registreringen skett med syftet att skydda domännamnet 
från obehörigt användande, till gagn för Motparten själv, för Sökanden och för branschkollektivet. 
 
Att, på uppgivet sätt, registrera annans varumärke i syfte att skydda kännetecknet från obehörigt 
användande, utgör inte ett sådant förfarande eller en sådan avsikt som i sig kan anses skapa ett 
berättigat intresse till domännamnet – i varumärkesrättslig eller i ATF-reglernas betydelse. Och 
detta oavsett om det ”obehöriga” användandet förväntats från varumärkesinnehavaren eller från 
tredje man och oavsett om registreringen antas ha skett i eget, i varumärkesinnehavarens eller i 
branschkollektivets intresse. 
 
Motparten har, enligt egen uppgift, innehaft domännamnet under ca 15 år men har inte använt 
det som kännetecken, som webbadress eller på annat vis. Motparten har sålunda inte genom 
användning förvärvat något berättigat intresse till domännamnet. Motparten har inte heller anfört 
någon annan omständighet som skulle kunna anses grunda förekomst av ett sådant berättigat 
intresse – vid registreringen, idag eller i framtiden. 
 
Motparten saknar alltså egen rätt och måste anses sakna ett, i ATF-reglernas betydelse, berättigat 
intresse till domännamnet <midmade.se>. 
 

Ond tro 

Motparten var, vid tillkomsten av domännamnet, uppenbart väl medveten om att MIDMADE 
utgjorde annans (Samhalls) registrerade varumärke. Domännamnsregistreringen skedde i det 
uppgivna syftet att skydda beteckningen från obehörigt användande, därigenom hindrande 
varumärkesinnehavaren själv – från vilken Sökanden härleder sin rätt – från att kunna använda 
kännetecknet som domännamn. 
 
Även om Motparten – i vart fall idag – säger sig godta en överföring av domännamnet på vissa 
villkor och inte, under de ca 15 år registreringen upprätthållits, fått någon invändning eller annan 
propå från varumärkesinnehavaren – men inte heller själv meddelat innehavaren sin till ”skydd” 
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inskränkta avsikt – kan Motpartens redovisade agerande inte uppfattas som lojalt. Tvärtom måste 
domännamnsregistreringen bedömas ha skett i ond tro i ATF-reglernas betydelse. 
 

*** 

Sammanfattat finner jag att domännamnet <midmade.se> är förväxlingsbart med Sökandens 
kännetecken, att Motparten inte har någon egen rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
samt att dess registrering måste anses ha skett i ond tro. Sökandens yrkande om överföring av 
domännamnet skall därmed bifallas. 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
Thomas Carlén-Wendels 
 

 
 


