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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

BESLUT    ÄRENDENUMMER 

2009-12-28    349 
 
 

SÖKANDE 

Hydro Building Systems AB  

360 70 Åseda 

 

MOTPART 

Trädgårdsteknik AB  

262 96 Helsingborg 

 
Ombud: 
Patentbyrån Y Wallengren AB/Daniel U 

331 21 Värnamo 

 

SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <vicona.se> 
 
 
 
.SE meddelar följande 

 

BESLUT 

 
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <vicona.se> avslås. 
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BAKGRUND 

 
Sökanden gav in ansökan om tvistlösning den 11 november 2009 och har betalat erforderlig 

avgift, samt begärt att ärendet skall avgöras av en tvistlösare. Motparten besvarade ansökan den 24 

november 2009 och bekräftade samtidigt att ärendet kan prövas av en tvistlösare. 

 

.SE förordnade den 25 november 2009 Petter Rindforth att vara tvistlösare i ärendet.  

 

Med hänvisning till de uppgifter som åberopats av Sökanden respektive Motparten, förelade 

Tvistlösaren den 26 november 2009 parterna följande: 

 

”1. Sökanden har åberopat varumärkesrättigheter som dock är registrerade i ett annat företags 

namn. Sökanden förelägges att senast den 4 december 2009 inkomma med handlingar till 

styrkande av Sökandens rätt att föra talan i den registrerade varumärkesinnehavarens namn, 

liksom rätt att få det omtvistade domännamnet eventuellt överfört till Sökanden. Sådan handling 

kan exempelvis bestå i ett skriftligt medgivande från innehavaren av de registrerade 

varumärkesrättigheterna, tillsammans med förklaring till Sökandens kommersiella samband med 

innehavaren av de registrerade varumärkesrättigheterna. 

 

2. Motparten har i bilagor till svaromålet angivit att VICONA är ett registrerat varumärke 

(VICONA marknadsförs med angivande av tecknet för registrerat varumärke). Motparten 

förelägges att senast den 4 december 2009 inkomma med i) uppgift om i vad mån Motparten är 

innehavare av varumärket VICONA, ii) om så är fallet, ingiva utdrag ur varumärkesregister eller 

kopia av registreringsbevis, iii) om så inte är fallet, förklara i vilken egenskap Motparten 

marknadsför produkter under varumärket VICONA - återförsäljare, licenstagare, 

parallellimportör, etc??” 

 

Den 3 december 2009 inkom Motparten med begärd komplettering. Sökanden begärde, och 

erhöll, förlängd svarsfrist till den 14 december 2009. Den 9 december 2009 inkom Sökanden med 

begärd komplettering. 

 

Det omtvistade domännamnet skapades den 12 augusti 2008.  
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YRKANDEN 

 
Sökanden har yrkat att <vicona.se> skall överföras till Sökanden, Hydro Building Systems AB. 

 

Motparten har bestritt yrkandet. 

 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
 
Sökanden anför att Hydro Building Systems har varumärket WICONA registrerat i hela världen. 

Som underlag har Sökanden bifogat två registerutdrag, utvisande 

 
CTM Nr 4429437  WICONA (ord) 
Registrerat:  20 april 2006 
Klasser:  6, 12, 19 
Innehavare:  Hydro Building Systems GmbH, 
  Ulm, Tyskland 
 
IR689557   WICONA (ord) – designerad Sverige 
Klasser:  6, 12, 17, 19 
Innehavare:  Hydro Building Systems GmbH, 
  Ulm, Tyskland 
 
Sökanden menar att såväl sökanden som Motparten är i samma bransch, byggnadssystem i 

aluminium. Motparten  - som inte är återförsäljare av produkten WICONA - säljer enligt 

Sökanden varor under det konkurrerande varumärket Reynaers. 

 

Sökanden drar slutsatsen att den enda anledningen till Motpartens registrering av det omtvistade 

domännamnet är att genom att utnyttja felstavningar av WICONA locka kunder och 

återförsäljare till Motpartens hemsida. 

 

I sitt svar på Tvistlösarens föreläggande upprepar Sökanden sistnämnda slutsats, samt upprepar 

påståendet att sökandens varumärke är globalt registrerat, dock med tillägget ”registrerat i bolag 

tillhörande Norsk Hydro AS”. 

 
 
Motparten 
 
Motparten ifrågasätter Sökandens talerätt, då Sökanden enligt Motparten inte har något 

varumärkesskydd för WICONA.  
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Motparten förnekar att det skulle råda någon förväxlingsrisk mellan WICONA och VICONA, 

eftersom Motparten använder VICONA för trädgårdsprodukter, medan WICONA används för 

byggnadssystem i aluminium. 

 

Motparten menar att man har ett berättigat intresse av VICONA och det omtvistade 

domännamnet, genom vilket man under snart ett års tid marknadsfört trädgårdsrelaterade 

produkter. Därmed föreligger heller ingen ond tro från Motpartens sida. 

 

I sitt svar på Tvistlösarens föreläggande meddelar Motparten att VICONA inte är ett registrerat 

varumärke. 

 

TVISTLÖSARENS SKÄL 

 
Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen .se, får 

ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om 

domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, 

släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans 

skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella 

beteckningar (1976:100), eller en geografisk beteckning/ursprungsbeteckning som skyddas 

genom rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som 

begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse 

till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 

 
Identiskt eller förväxlingsbart 
  
Sökanden har hänvisat till globala rättigheter för varumärket WICONA, och som bevisning 

bifogat de ovannämnda registerutdragen avseende en Gemenskapsregistrering samt en 

Internationell Registrering för ordmärket WICONA. Båda registreringarna har rättsgrund i 

Sverige. 

 

Tvistlösaren noterar dock att båda registreringarna innehas av en annan juridisk person än 

Sökanden, nämligen det tyska bolaget Hydro Building Systems GmbH. I ansökan till tvistlösning 

ges ingen förklaring till eventuell koppling mellan Sökanden och varumärkesinnehavaren.  
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Tvistlösaren har i särskilt föreläggande uppmanat Sökanden att inkomma med handlingar som 

visar Sökandens rätt att föra talan i den registrerade varumärkesinnehavarens namn, liksom rätt att 

få det omtvistade domännamnet eventuellt överfört till Sökanden.  

 

Trots beviljad utökad svarsfrist har Sökanden i sitt svar på föreläggandet inte inkommit med vare 

sig dokumentation eller andra uppgifter som visar på sådan talerätt. Tvärt om har Sökanden 

ytterligare bidragit till osäkerheten, genom att generellt hänvisa till att 

varumärkesregistreringarna ägs av ”bolag tillhörande Norsk Hydro AS”, ett bolag som inte 

tidigare nämnts i Ansökan. 

 

I vare sig Ansökan eller kompletteringen hävdas att varumärket WICONA är inarbetat för 

Sökanden. Inte heller har Sökanden på annat sätt påstått eller visat sig inneha rättigheter till 

WICONA som varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn, eller titel på 

skyddat litterärt eller konstnärligt verk. 

 

Tvistlösaren drar slutsatsen att den som har begärt tvistlösningsförfarandet, det vill säga 

Sökanden, inte har någon sådan i Allmänna Villkor angiven rättighet med rättsgrund i Sverige, 

till vilken Sökanden kan visa rätt. 

 

Eftersom alla tre kriterier för överföring av ett domännamn skall vara uppfyllda för överförande, 

och Tvistlösaren har funnit att Sökanden inte har kunnat visa några varumärkesrättigheter, finns 

det ingen anledning att pröva frågan huruvida  i) <vicona.se> är identiskt eller förväxlingsbart 

med WICONA, ii) om Motparten har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet, och 

inte heller iii) om domännamnet registrerats eller använts i ond tro.  

 

På grund av det anförda skall ansökan avslås. 

 

 
 
 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Petter Rindforth  


