
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBITRATION 
AND 
MEDIATION CENTER 

 
 
 
 
 
Alternativt Tvistlösningsförfarande 
Påskyndat Förfarande 
Ärendenummer:  DSE2022-0001 
 
 
 
 
1. Sökande 
 
Sökanden är Beijer Byggmaterial Aktiebolag, Sverige, företrädd av Next Advokater KB, Sverige. 
 
 
2. Innehavare 
 
Innehavaren är N.R., Sverige. 
 
 
3. Domännamn och Förfarandet 
 
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <beijersnickeri.se>. 
 
Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se 
(“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i 
toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”). 
 
WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven 
som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna.  I enlighet med paragraf 13 i 
Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 18 januari 2022.  
Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om Innehavarens 
uteblivna svar den 9 februari 2022. 
 
WIPO Center utsåg Monique Wadsted som ensam Tvistlösare i detta ärende den 22 februari 2022.  
Tvistlösaren har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center 
ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.  
 
 
4. Bakgrund 
 
Den 14 februari 2022 inkom Sökanden med en ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande rörande 
Domännamnet.  
 
Sökanden bedriver bland annat handel, fabrikation samt entreprenadverksamhet inom byggnads- och 
materialbranschen.  Sökanden omsätter ca 10 miljarder kronor och har ca 2400 anställda.  Verksamheten 
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bedrivs under företagsnamnet ”Beijer Byggmaterial AB” som registrerades den 6 april 1990 och 
domännamnet <beijerbygg.se> som registrerades den 8 november 1994.  Sökanden innehar även det i 
Sverige registrerade varumärket BEIJER BYGGMATERIAL med registreringsnummer 010624724.  
Varumärket, som är ett ordmärke, registrerades den 6 juli 2012 för bland annat tjänster relevanta för det 
aktuella verksamhetsområdet. 
 
Enligt uppgift från Internetstiftelsen registrerade Innehavaren Domännamnet den 12 augusti 2021.  Enligt 
skrämdumpar som Sökanden åberopat leder Domännamnet till en hemsida där snickeritjänster erbjöds.  
Som verksamhetsadress, uppges samma adress som den där Sökanden bedriver sin verksamhet.   
 
 
5. Yrkanden 
 
Sökanden har yrkat att Domännamnet <beijersnickeri.se> ska överföras till Sökanden.  
 
Innehavaren har beretts tillfälle att bemöta Sökandens ansökan men har inte inkommit med något svar. 
 
 
6. Parterna har anfört 
 
A. Sökanden 
 
Sökanden har i huvudsak anfört följande.  
 
Sökandens rättigheter har rättsgrund i Sverige.  Samtliga rättigheter är äldre än Innehavarens Domännamn.  
Det finns en språklig likhet mellan Sökandens rättigheter och Domännamnet där ordet ”Beijer” är identiskt 
och ”byggmaterial” respektive ”snickeri” har väsentligen samma innebörd.  
 
Sökandens företagsnamn och varumärke är välkänt medan Innehavaren inte innehar några registrerade 
rättigheter som stödjer Domännamnets valda komposition.  Innehavarens hemsida är påfallande lik 
Sökandens hemsida med samma färgtema och liknande typsnitt.  Hemsidan förmedlar vidare felaktiga 
uppgifter, bland annat avseende verksamhetens adress och startår.  Det är uppenbart att Innehavaren, för 
egen vinning, utnyttjar Sökandens goda rykte, marknadsposition och kännetecken.  Det är även uppenbart 
att Innehavaren försöker förmedla intrycket av att det finns en koppling mellan Innehavaren och Sökanden 
vilket skadar Sökandens verksamhet. 
 
Mot bakgrund härav har Innehavaren varken rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 
 
B. Innehavaren  
 
Innehavaren har beretts tillfälle att bemöta Sökandens ansökan men har inte inkommit med något svar. 
 
 
7. Diskussion och Slutsatser 
 
Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt 
tvistlösningsförfarandet om 
 
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar 
 
a) ett varukännetecken, 
b) ett näringskännetecken, 
c) ett släktnamn, 
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), 
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, 
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f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar, 
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 
2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, 
 
vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och 
 
2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och 
 
3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 
 
För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga 
tre villkor ovan vara uppfyllda. 
 
A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till 
vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt 
 
De rättigheter som Sökanden stödjer sin ansökan på, nämligen företagsnamnet ”Beijer Byggmaterial AB” 
och varumärket BEIJER BYGGMATERIAL, har rättsgrund i Sverige och är äldre än Domännamnet.  Vid den 
likhetsprövning som nu är aktuell ska det bortses från företagsformen ”aktiebolag” och toppdomänen ”.se”.  
Utgångspunkten är den bokstavliga likheten mellan Sökandens rättigheter till ”Beijer Byggmaterial” och 
”beijersnickeri” med fokus på de dominerande delarna av Sökandens rättigheter.  
 
Det kan konstateras att det är ”Beijer” som är det dominerande elementet i Sökandens rättigheter.  I den 
delen är Sökandens rättigheter och Innehavarens domännamn identiskt.  De ytterligare delarna, 
”byggmaterial” å ena sidan och ”snickeri” å andra sidan har liknande konceptuella innebörd.  Vid den 
helhetsbedömning som ska göras under första kriteriet uppfyller Sökandens rättigheter kravet på likhet med 
Domännamnet.  
 
B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro 
 
Sökanden har åberopat en del material avseende sin verksamhet.  Av materialet framgår att Sökanden 
bedrivit en omfattande verksamhet i Sverige och att verksamheten sedan år 1990 har marknadsförts under 
nuvarande företagsnamn.  
 
Domännamnet är likt Sökandens rättighet och avser även samma bransch.  Det finns därför en stor risk att 
Sökandens kunder felaktigt söker sig till Innehavarens hemsida i tron om att det finns ett kommersiellt 
samband mellan parterna.  Vidare återger Innehavaren på sin hemsida Sökandens adress som sin egen. 
 
Dessa omständigheter talar starkt för att Innehavaren utnyttjat och utnyttjar Sökandens goda rykte, 
marknadsposition och kännetecken för att driva internet trafik till sin egen hemsida, dvs.  Domännamnet. Att 
Sökandens adress anges som Innehavarens verksamhetsadress samt att detta uppmärksammats av tredje 
parter talar även för att Domännamnet stör Sökandens verksamhet.  Vid en sammantagen bedömning så 
har Innehavaren använt och registrerat Domännamnet i ond tro. 
 
C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
 
Det har i ärendet inte framkommit några omständigheter som talar för att Innehavaren har något berättigat 
intresse till Domännamnet.  
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8. Beslut 
 
Domännamnet <beijersnickeri.se> ska därför överföras till Sökanden. 
 
 
 
 
Monique Wadsted 
Datum:  4 mars 2022 
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