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Sökande
NDP - Nordisk Drog Prevention AB (org.nr 556741-4957)
SKOLHUSALLÉN 3
852 32 Sundsvall

Innehavare
Name Navigation AB (org.nr 556678-3485)
Box 55621
10214 Stockholm
Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ndp.se>.

Beslut
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <ndp.se> lämnas utan bifall.
Bakgrund
Sökanden påkallade den 13 januari 2016 tvistlösningsförfarande med begäran att ansökan skulle
prövas av en tvistlösare. Innehavaren har godkänt detta. Till tvistlösare har utsetts prof. em.
Gunnar Karnell.
Sökanden är ett den 18 oktober 2007 bildat privat aktiebolag, Sökandens nuvarande firmas
registreringsdag är den 4 april 2008.
Sökanden uppger sig vara ett ”fristående företag som hjälper näringslivet med
missbruksförebyggande åtgärder på arbetsplatsen” med kunder i alla typer av verksamheter,
vilket erbjuder ”drogtester, utbildningar, utredningar m.m.”.
Innehavaren registrerade sitt domännamn <ndp.se> den 28 december 2006.
Yrkanden
Sökanden har yrkat att domännamnet <ndp.se> ska överföras till Sökanden och till stöd för
yrkandet anfört sitt ovan angivna, registerade näringskännetecken.
Yrkandet har bestritts av Innehavaren.
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Parterna har anfört
Sökanden: Sökanden har under tid alltsedan år 2008 utvecklat verksamhet för direktsökningar till
sin hemsida med domännamnet <ndp.nu>. Sökanden har (under hösten 2015) kontaktat
Innehavaren av domännamnet <ndp.se>, eftersom detta direkt anknyter till Sökandens
företagsnamn, verksamhet och logotyp (figur med bokstavskombinationen NDP samt orden
NORDISK DROG PREVENTION). Innehavaren har emellertid föreslagit ett oskäligt högt pris för
en överföring av sitt domännamn. Innehavarens enda syfte med sitt innehav är att ”sälja
länkplatser och domäner”, vilket i förtroendehänseende påverkar ”vårt varumärke negativt”. Epost hamnar fel i det att @ndp.nu skickas till @ndp.se. Tilliten till Sökanden påverkas av att
domännamnet <ndp.se> inte innehas av Sökanden.
Innehavaren: Innehavaren bestrider att Sökanden har ett identiskt eller liknande kännetecken
som domännamnet <ndp.se>, att Innehavaren saknar ett berättigat intresse till domännamnet
samt att Innehavaren har registrerat eller använt domännamnet i ond tro.
Innehavarens verksamhet består i att kommersiellt registrera, köpa, sälja och utveckla domäner
med innehav och förvaltning av en av Sveriges största portföljer av .se-domäner, många om 2, 3
och 4 bokstäver för användning i skilda sammanhang. Innehavaren, med sju heltidsanställda och
en omsättning 2013 av 8,2 miljoneer SEK, samverkar med Google, som visar sina sponsrade
länkar på merparten av Innehavarens domäner.
Innehavaren registrerade sitt domännamn <ndp.se> mer än 11 månader innan Sökanden
registrerade sin firma.
Sökanden har ingen ensamrätt till bokstavskombinationen NDP. En sådan generisk
bokstavskombination är eftertraktad och värdefull, kort och enkel att komma ihåg, användbar och
eftertraktad för olika ändamål och för skilda aktörer på marknader. Det breda
användningsområdet för en generisk domän gör det svårt för en aktör att få ensamrätt. Till den
aktuella bokstavskombinationen har fler än en aktör intresse och rätt.
Innehavarens 10-åriga innehav efter registering och i användning av sitt domännamn, som inte
gör intrång i några Sökandens rättigheter i dess för allmänheten obekanta verksamhet, ger
Innehavaren ett berättigat intresse i sitt domännamn.
Sökanden har genom ombud kontaktat Innehavaren om förvärv av domännamnet <ndp.se>. Ett
Innehavarens utgångsbud i mailkonversationen, svar på en till synes verklig prisförfrågan,
möttes av ett Sökandens mycket lägre motbud än som svarade mot en i beaktande av
marknadsförhållandena rimlig prisbild.
Tvistlösarens skäl
Anvisningarna för det aktuella ATF-förfarandet, vilka inte syns ha övervägts till sin innebörd av
Sökanden med avseende på de kriterier på vilka en begäran om överföring kan grundas, ger,
liksom vad som eljest utvisas av handlingarna i ärendet, alls inget stöd för Sökandens begäran
om överföring av domännamnet <ndp.se> till Sökanden.

På IIS vägnar
………………………………
Gunnar Karnell
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