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1. Sökande 
 
Sökanden är Lindab AB och Lindab Ventilation Aktiebolag, Sverige, företrädd av Zacco Sweden AB, 
Sverige. 
 
 
2. Innehavare 
 
Innehavaren är M.M., Sverige.  
 
 
3. Domännamn och Förfarandet 
 
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <lindabventilation.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. WIPO Center skickade en inbjudan till 
Sökanden avseende komplettering av ansökan den 4 juli 2022. Sökanden inkom med en komplettering till 
sin ansökan samma dag. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt 
Innehavaren om ansökan den 8 juli 2022. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade 
WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna svar den 8 augusti 2022. 
 
WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 10 augusti 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 
 
Sökanden är två bolag, Lindab AB (moderbolag), org. nr. 556068-2022, och Lindab Ventilation Aktiebolag 
(dotterbolag) org. nr. 556026-1587,  nedan gemensamt “Sökanden” där inte annat specificeras. Sökanden 
Lindab AB’s firma/företagsnamn registrerades den 13 augusti 2007, och Sökanden Lindab Ventilation 
Aktiebolag’s firma/företagsnamn registrerades den 11 februari 1989. Sökanden utvecklar, tillverkar, 
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marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och 
ventilationssektorn, enligt av Sökanden ingivna registreringsbevis från svenska Bolagsverket. 
 
Sökanden Lindab AB är innehavare av Europeiska Unionen (“EU”) varumärket Nr. 001013101 LINDAB (ord), 
ansökt den 10 december 1998, och registrerat den 21 januari 2000 för varor och tjänster i klasserna 6, 7, 9, 
11, 17 och 42. 
 
Domännamnet <lindabventilation.se> skapades den 16 juni 2022.  
 
Sökanden har begärt att ärendet ska behandlas som påskyndat förfarande. 
 
 
5. Yrkanden 
 
Sökanden har begärt att domännamnet <lindabventilation.se> ska överföras till Sökanden. 
 
Innehavaren har inte bemött Sökandens yrkande. 
 
 
6. Parterna har anfört 
 
A. Sökanden 
 
Sökanden anför att det omtvistade domännamnet är identiskt med Sökandens företagsnamn Lindab 
Ventilation Aktiebolag, samt förväxlingsbart med Sökandens varumärke LINDAB och företagsnamn Lindab 
AB. 
 
Vidare anför Sökanden att domännamnet <lindabventilation.se> används i bedräglig verksamhet där 
Innehavaren söker erhålla betalning från olika köpare genom att falskeligen identifiera sig som anställd hos 
Sökanden och erbjuda försäljning av ett fordon som tillhör Sökanden. 
 
Slutligen anför Sökanden att Innehavaren inte har något berättigat intresse till domännamnet. 
 
B. Innehavaren  
 
Innehavaren har inte besvarat ansökan. 
 
 
7. Diskussion och Slutsatser 
 
A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till 
vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt 
 
Vid bedömningen om ett omtvistat domännamn är identiskt med eller liknar annans rättighet med rättsgrund i 
Sverige, ska bortses från den svenska nationella toppdomänen “.seˮ. Vidare har den aktuella juridiska 
formens beteckning, i detta fall “AB” respektive “Aktiebolag” ingen betydelse för bedömningen.  
 
Dessutom ska det förhållandet beaktas att en äldre rättighet bestående av två eller flera självständiga ord av 
rent tekniska skäl i form av domännamn måste skrivas tillsammans med bindestreck eller som ett ord. 
 
Domännamnet <lindabventilation.se> är närmast identiskt med Sökandens svenska firmarätt Lindab 
Ventilation Aktiebolag, samt liknar Sökandens firmarätt Lindab Ab och sökandens varumärke LINDAB, vilka 
samtliga har rättsgrund i Sverige och till vilka Sökanden kan visa rättighet. 
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B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro 
 
Domännamnet används av Innehavaren för att identifiera sig som Sökanden i samband med falsk 
fordonsförsäljning.  
 
I avsaknad av Innehavarens svar, kan ingen annan bedömning göras än att Innehavaren såväl har 
registrerat, som använt <lindabventilation.se> i ond tro, då domännamnet användes för att skicka mejl där 
Innehavaren falskeligen identifierat sig som anställd hos Sökanden. 
 
C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
 
Innehavaren har inte någon rätt till det omtvistade domännamnet. Inte heller finns något berättigat intresse. 
Att registrera ett domännamn som är identiskt med eller liknar annans firma/företagsnamn och/eller 
varumärke, i syfte att därigenom söka få kunder att betala för fordon som ägs av annan, ger inte någon rätt 
eller berättigat inrtresse. 
 
 
8. Beslut 
 
Tvistlösaren beslutar att domännamnet <lindabventilation.se> ska överföras till Sökanden. 
 
 
 
 
Petter Rindforth 
Datum: Den 11 augusti 2022 
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