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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0430 
 
 
 
Klager: 
 
Raket ApS 
Brolæggerstræde 14C 2. Sal 
1211 København K. 
 
 
Indklagede: 
 
AARHUS UNIVERSITET 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”sp.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 27. februar 2018 med elleve bilag (bilag 1-11). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”sp.dk” er registreret den 23. april 1996. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”I 1996 brugte Aarhus universitet domænet SP.dk til Danish Institute of Plant and Soil 

Science (bilag 1). I 1999 skiftede man dog pga. et navneskift domæne til agrsci.dk (bilag 2). I 

2002 blev domænet sp.dk taget i brug af sportspladsen.dk (bilag 3), et socialt idrætsprojekt 

igangsat af det Idrætspolitiske Idéprogram under Kulturministeriet i samarbejde med IT-

firmaet InleadMedia ApS (bilag 4). Sportspladsen.dk blev taget ud af drift i 2007, og 

stikprøver fra 2007 til 2018 foretaget på web.archive.org viser at domænet ikke har været i 

brug siden da (bilag 5 og 6). Domænet peger pt. på siden side der informerer om at serveren 

leverer webdesign til www.au.dk (bilag 7). Dette forekommer at være en generisk meddelelse 
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der bruges på en lang række domæner der alle peger på en server der ikke benyttes til et 

formålet knyttet til det givne domæne (bilag 8). Vores virksomhed Raket ApS driver websiden 

Singleplus.dk, og har gjort dette siden 2005. Singleplus.dk er et fællesskab for enlige forældre 

og vores børn. Da en betragtelig del af vores medlemmer ikke er egentlige singler begyndte vi 

i 2011 at udfase ordet 'Single' fra vores navn, og så vidt muligt omtale bos selv som SP. Dette 

er til stadighed tilfældet i dag (bilag 9). I 2017 sendte vi over 300 mennesker til 

langelandsfestival i vores egen 'SP' lejr (bilag 10). Vores medlemmer benytter i dag navnet 

SP når de omtaler os, og ikke Singleplus. Vi ønsker at fuldende vores navneskift ved at tage 

domænet sp.dk i brug som vores primære domæne. 

 

Vi mener at domænenavnet har en langt større interesse og værdi for Raket ApS end for 

Aarhus universitet der ikke benytter domænet.” 

 
Som bilag 1 har klageren fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Archive 
(archive.org), hvoraf fremgår, at der den 23. december 1996 var arkiveret en hjemmeside for 
”Danish Institute of Plant and Soil Science” på domænenavnet ”sp.dk”. 
 
Bilag 2 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Archive, hvoraf fremgår, at der den 17. 
januar 1999 var arkiveret en hjemmeside på domænenavnet ”sp.dk” med bl.a. følgende meddelelse: 
”Danmarks JordbrugsForskning har fået ny adresse: www.agrsci.dk. Statens Planteavlsforsøg og 
Statens Husdyrbrugsforsøg er blevet fusioneret (1/4-1997) og hedder nu Danmarks 
JordbrugsForskning”. 
 
Bilag 3 og 4 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Archive, hvoraf fremgår, at der den 
6. august 2002 var arkiveret en hjemmeside for ”Sportspladsen” på domænenavnet ”sp.dk”. 
 
Bilag 5 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Archive, hvoraf fremgår, at der den 21. 
september 2011 ikke var arkiveret en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”sp.dk”. 
 
Bilag 6 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Archive, hvoraf fremgår, at der bl.a. i 
2017 og 2018 ikke var arkiveret nogen hjemmeside på domænenavnet ”sp.dk”. 
 
Bilag 7 er skærmprint fra domænenavnet ”sp.dk”, hvoraf fremgår, at der ikke er en hjemmeside 
med reelt indhold på domænenavnet. 
 
Bilag 8 er skærmprint fra søgemaskinen Google med søgeresultater ved en søgning på ”AU 
webdesign Apache-server”. 
 
Bilag 9 er skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”singleplus.dk”, hvor klagerens 
logo, der indeholder betegnelsen ”sp” er angivet øverst på siden. 
 
Bilag 10 er skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”singleplus.dk” med 
overskriften ”SP-lejr: Langelandsfestival 2017”. 
 
Bilag 11 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf bl.a. 
fremgår, at klageren har binavnet ”Singleplus ApS”. 
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Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”singleplus.dk” har sekretariatet den 19. 
maj 2018 taget følgende kopi: 
 

 
 
 
Det fremgår af hjemmesiden, at ”Singleplus” er et socialt netværk for navnlig singler. 
 
Ved opslag den 2. marts og 19. maj 2018 var der ikke en aktiv hjemmeside på domænenavnet 
”sp.dk”.  
 
Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, 
at der i perioden 2002-2005 er arkiveret en hjemmeside for ”sportspladsen.dk”, og at der siden 2005 
ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”sp.dk”. 
 
Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – AUD2-DK – har registreret i 
alt følgende 543 domænenavne: 
 
1mmper100y.dk 
9april1940.dk 
aaasc.dk 
aaeu.dk 
aargang10.dk 
aarhus-bss.dk 
aarhus-uni.dk 
aarhusbotaniskehave.dk 
aarhusbss.dk 
aarhusbusinessuniversity.dk 
aarhusuniversitet.dk 
aasbss.dk 

aaubot.dk 
aauherbarium.dk 
accountingdictionary.dk 
acutemedicine.dk 
adaptivmusik.dk 
addition10.dk 
afn.dk 
agendasetting.dk 
aglance.dk 
agrisci.dk 
agroecology.dk 
agrsci.dk 

airpolife.dk 
akademisk-dannelse.dk 
akademiskdannelse.dk 
aktuelnaturvidenskab.dk 
algeudsigten.dk 
almass.dk 
animalgenetics.dk 
animalgenomics.dk 
annatto.dk 
ant-manure.dk 
antikmuseet.dk 
aphandra.dk 
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artemisiaprojekt.dk 
asb.dk 
asbcast.dk 
asbexecutiveinsights.dk 
asbfest.dk 
asbss.dk 
asbstudent.dk 
asbyoualumni.dk 
asemforum2012.dk 
au-sat.dk 
au.dk 
aubot.dk 
aucdn.dk 
aufildeling.dk 
aufoodscience.dk 
auherbarium.dk 
auiforandring.dk 
aujob.dk 
ausat.dk 
authorsinaarhus.dk 
automatic-milking.dk 
automaticmilking.dk 
autravel.dk 
auwebshop.dk 
backtobusiness.dk 
badm.dk 
baser.dk 
bde.dk 
bdsi.dk 
beisa.dk 
beready.dk 
bibfilm.dk 
biclabs.dk 
biforskning.dk 
bigdatabysecurity.dk 
billigpakkepost.dk 
billigstewebshop.dk 
biobase.dk 
biochange.dk 
biodiversity-in-the-silicon-
age.dk 
biodjurs.dk 
bioinformatics.dk 
bioinformatik.dk 
bionoegle.dk 
bioresource.dk 
biosafetrain.dk 
biozinc.dk 

birc.dk 
blodsukkerdata.dk 
blodtryksdata.dk 
borgernesitsikkerhed.dk 
brics.dk 
brugerdrevensundhedsinnov
ation.dk 
bsu-sdr.dk 
businessfactory.dk 
c14.dk 
cad-udvikling.dk 
campus-aarhus.dk 
categorization.dk 
cavi.dk 
censorerne.dk 
centerofresearchandeducati
on.dk 
centlex.dk 
cernet.dk 
cfem.dk 
cfin.dk 
cfpc.dk 
cfph.dk 
chomskylab.dk 
cisnet.dk 
cleanregion.dk 
climate-research.dk 
cls.dk 
cnru.dk 
core-conferences.dk 
creativetastebuds.dk 
crf-au.dk 
crf.dk 
cs-it.dk 
csgb.dk 
d-caf.dk 
dafko.dk 
dafrus.dk 
dairyhealth.dk 
dandrite.dk 
danishhorticulture.dk 
danmarks-svampe.dk 
danmarks-universitet.dk 
danmarksmiljoeundersoegel
ser.dk 
danmarksmiljoundersogelse
r.dk 

danmarksmiljöundersögelse
r.dk 
danmarksmiljøundersøgelse
r.dk 
danmarksuniversitet.dk 
danris.dk 
danseed.dk 
dansk-juridisk-
forskerskole.dk 
danske-svampe.dk 
danskhavebrug.dk 
danskhumle.dk 
danskokonometriskselskab.
dk 
danveg.dk 
darcof.dk 
datbar.dk 
dawad.dk 
dbcr.dk 
ddlab.dk 
delphini.dk 
dendanskenetordbog.dk 
denmarkuniversity.dk 
detnyau.dk 
detnyeau.dk 
dfort.dk 
diastechtrans.dk 
dighumlab.dk 
digital-aestetik.dk 
digitalexperience.dk 
digitalsociety.dk 
dinea.dk 
dipi.dk 
diplomiledelse.dk 
ditlivdinsundhed.dk 
djf-geodata.dk 
djfgeo.dk 
djfgeodata.dk 
djfseniorklub.dk 
djftechtrans.dk 
dlds.dk 
dmu.dk 
doctoralexcellence.dk 
dolkhaler.dk 
dosimetri.dk 
ducg.dk 
duel.dk 
dynamicplantgrowth.dk 
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ecml.dk 
ecogen.dk 
ecohealth.dk 
ecoinformatics.dk 
econ.dk 
ecowel.dk 
edagbogen.dk 
ede-uddannelse.dk 
egovplus.dk 
eionet.dk 
elitemodulet.dk 
emergencymedicine.dk 
ense-sportsummit2017.dk 
erhvervsuni.dk 
erhvervsuniversitet.dk 
erhvervsuniversitetet.dk 
eudp.dk 
eunis.dk 
excellence2012.dk 
executiveinsights.dk 
executivelounge.dk 
farm-n.dk 
farmac.dk 
fasset.dk 
fateallchem.dk 
feap.dk 
ferskvandsbiolog.dk 
ferskvandsbiologi.dk 
fetotox.dk 
fiaf.dk 
fibimmun.dk 
find1forsker.dk 
findenforsker.dk 
findforsker.dk 
findforskeren.dk 
foejo.dk 
foodmetabolomics.dk 
forandringsportalen.dk 
forskerforendag.dk 
forskningsanalyse.dk 
fosfor-forum.dk 
fosforforum.dk 
fosforkortlaegning.dk 
fosforkortlægning.dk 
fotoklubkatrinebjerg.dk 
foulum.dk 
fredagscafe.dk 
fredagscafeen.dk 

fremtidensau.dk 
froeforskning.dk 
fruitgrowth.dk 
frøforskning.dk 
funktionelleanfald.dk 
funktionellelidelser.dk 
fysikbasen.dk 
fysikshow.dk 
fysiskfredagsbar.dk 
føjo.dk 
g-e-m.dk 
g8nline.dk 
gamingkatrinebjerg.dk 
gefionau.dk 
genomic.dk 
genvejtilnyviden.dk 
geoinstrumentbank.dk 
geomaps.dk 
geomicrobiology.dk 
geomikrobiologi.dk 
ghpc.dk 
globalorg.dk 
gluds-legat.dk 
gmm-engineer.dk 
gourmetroots.dk 
grasp-euv.dk 
groenstevia.dk 
grundfoskollegiet.dk 
grundtvigcenteret.dk 
handelshoejskole.dk 
handelshøjskoleniårhus.dk 
harrys-kaelder.dk 
hba.dk 
healthresearch.dk 
healthyhome.dk 
henrikbalslev.dk 
herbariet.dk 
hev-orto.dk 
hha.dk 
hhaa.dk 
hhå.dk 
higgs.dk 
hih.dk 
horteam-expo.dk 
hres.dk 
hvorkommerdufra.dk 
i-nano.dk 
icoa.dk 

icrof.dk 
icrofs.dk 
idiomordbogen.dk 
ifood.dk 
ifsa2012.dk 
iha.dk 
ihealth.dk 
inano.dk 
inanoschool.dk 
innovation-farm.dk 
innovationsdag.dk 
innoversitetet.dk 
innox.dk 
innoxhealthcare.dk 
instant-kafe.dk 
intluniversity.dk 
iomac.dk 
ipm-baltic.dk 
ipm-dss.dk 
ipmdss.dk 
ipsych.dk 
ire-project.dk 
iseq.dk 
isimba.dk 
itbachelor.dk 
itbib.dk 
itcamp.dk 
iticse2002.dk 
itko.dk 
johannesvjensen.dk 
jordisk.dk 
jur-tid.dk 
jurforsk.dk 
juridisk-tidsskrift.dk 
juridiskeforskerskole.dk 
juridisktidsskrift.dk 
jurtid.dk 
jyskordbog.dk 
kaalogrodfrugter.dk 
kaerekrop.dk 
kasoc.dk 
kirkeret.dk 
kiros.dk 
klimaforskning.dk 
kollokationsordbogen.dk 
konsumfrugt.dk 
koordinering-af-
studiepraktik.dk 
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kornforskning.dk 
korningfonden.dk 
kropspolitik.dk 
kubma.dk 
kærekrop.dk 
laserlab.dk 
layeredintrusions.dk 
lcafeed.dk 
lcafood.dk 
ledelsesportalen.dk 
liberation.dk 
lifewatch.dk 
liv-projektet.dk 
lotusjaponicus.dk 
luftudsigten.dk 
luna-center.dk 
lunacenter.dk 
lutherforum.dk 
luwq2019.dk 
mabitech.dk 
madewithaarhus.dk 
magtenssegl.dk 
magtudredningen.dk 
mail-au.dk 
mapeire.dk 
maphysto.dk 
marslab.dk 
matlib.dk 
maxveg.dk 
mbachange.dk 
medieteori.dk 
meel.dk 
midtpraktik.dk 
miljøøkonomi.dk 
milkgenomics.dk 
mit-au.dk 
mobile-automatic-
milking.dk 
mobileautomaticmilking.dk 
momsportalen.dk 
mrnp.dk 
muds.dk 
museerne-uniparken.dk 
museerneuniparken.dk 
musikordbogen.dk 
nano-science.dk 
nano-technology.dk 
nano-teknologi.dk 

nano-videnskab.dk 
nanobiointerfaces.dk 
nanoference.dk 
nanomedicine.dk 
nanorama.dk 
nanoscience.dk 
nanoshow.dk 
nanotek.dk 
nanovidenskab.dk 
narrativeresearchlab.dk 
natur.dk 
naturiteltet.dk 
naturligteknik.dk 
navitas-aarhus.dk 
navitas-park.dk 
navitasaarhus.dk 
navitaspark.dk 
ncrr.dk 
nemdeling.dk 
nemmerevejledning.dk 
nemvejledning.dk 
nepalonthemove.dk 
neri.dk 
nestselection.dk 
netdob.dk 
netordbogen.dk 
neuroforskning.dk 
njf2007.dk 
nmrfoods.dk 
nordkurs.dk 
novenia.dk 
np-risikokort.dk 
nsc2010.dk 
nsi-navitas.dk 
nsinavitas.dk 
nuuk-basic.dk 
oda.dk 
oecon.dk 
oeconraadet.dk 
okoforsk.dk 
okoplatform.dk 
oleroemerobservatoriet.dk 
oleromerobservatoriet.dk 
olerømerobservatoriet.dk 
oneplanet.dk 
ooss.dk 
opencareproject.dk 
orthoresearch-db.dk 

otherness.dk 
overfladevandsdata.dk 
paavej.dk 
paed-soc-alumne.dk 
paed-soc.dk 
paediatry.dk 
palmbase.dk 
palpablecomputing.dk 
panikfest.dk 
pasture.dk 
pericyt.dk 
pervasive-healthcare.dk 
pervasivehealthcare.dk 
pervasivehomecare.dk 
pesticideresearch.dk 
pesticidforskning.dk 
phdassociation.dk 
phdforeningen.dk 
pigvac.dk 
pimpdinko.dk 
planteværnonline.dk 
politica.dk 
poseidon-nordic.dk 
postharvestsymposium.dk 
profishvac.dk 
projektbørs.dk 
projektzone.dk 
projektzonen.dk 
protecfruit.dk 
pumpkin-center.dk 
pumpkin-centre.dk 
pumpkincenter.dk 
pumpkincentre.dk 
q-model.dk 
questprojekt.dk 
r-tid.dk 
re-value.dk 
regnskabsordbogen.dk 
religionidanmark.dk 
religiousroots.dk 
retstavningsordbogen.dk 
retsvidenskabeligt-
tidsskrift.dk 
retsvidenskabeligttidsskrift.
dk 
rettid.dk 
rhok.dk 
rnai.dk 
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romansk-stenkunst.dk 
rtid.dk 
rurality.dk 
rusmiddelforskning.dk 
ryeproc.dk 
s2s.dk 
sammenstaarvistaerkt.dk 
sammenstårvistærkt.dk 
samtalegrammatik.dk 
samtyk.dk 
sbrt.dk 
scienceblogs.dk 
sciencemuseerne.dk 
sciencetv.dk 
sdcuniversity.dk 
seastatus-data.dk 
seedscience.dk 
shf-au.dk 
sinodanishcenter.dk 
sinodanishcentre.dk 
sirna.dk 
skimmelstyring.dk 
soilcompaction.dk 
solformørkelse.dk 
sommeruniversitetet.dk 
sp.dk 
spin-in.dk 
spinin.dk 
stability-democracy-
rights.dk 

stenomuseet.dk 
stofbladet.dk 
stormdb.dk 
streammodel.dk 
student2student.dk 
studiepraktik.dk 
sund-mand.dk 
sundesvampe.dk 
sundhedsprojekt-ebeltoft.dk 
sundthjem.dk 
svampeatlas.dk 
svampejagten.dk 
synonymordbogen.dk 
tasc4.dk 
tasoc.dk 
technucation.dk 
tedxkatrinebjerg.dk 
tekniktilafgraesning.dk 
termoelektrika.dk 
termokraft.dk 
terranimo.dk 
tezt.dk 
thermoelectrics.dk 
thermopower.dk 
thesustainablemba.dk 
tjekdithelbred.dk 
totally-cheap-webshop.dk 
totally-free-ecards.dk 
tycho-brahe.dk 
uddannelsespraktik.dk 

ugandadairy.dk 
ukrudtsbogen.dk 
uni.dk 
unicasino.dk 
uniclimate.dk 
uniparkenaarhus.dk 
universitetet.dk 
universitetssommerskole.dk 
universityofdenmark.dk 
unnaturalnarratology.dk 
vaccine-teknologi.dk 
vaeksthusene.dk 
varcollection.dk 
vilde-planter.dk 
vildtudbytte.dk 
villumresearchstation.dk 
virksomhedsuniversitetet.dk 
vpp4sgr.dk 
væksthusene.dk 
waterweb.dk 
weaver-ant.dk 
wroboto.dk 
wrodenmark.dk 
yourniversit.dk 
yourniversity.dk 
zackenberg-basic.dk 
zackenberg.dk 
äu.dk 
århusuniversitet.dk 
åu.dk 

 
 
Ved opslag på 5 ud af de 10 første af disse domænenavne fremkom hjemmesider, der lige som 
”sp.dk” var uden reelt indhold, på 2 af domænenavnene var der hjemmesider med reelt indhold, der 
afspejler domænenavnenes signalværdi, mens de resterende 3 domænenavne viderestillede til andre 
hjemmesider med relation til indklagede. 
 
Sekretariatet har konstateret, at en tredjemand har skrevet sig på venteliste til domænenavnet hos 
DK Hostmaster. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at domænenavnet “sp.dk” tidligere blev brugt til en hjemmesiden for ”Danish Institute of Plant 
and Soil Science”, der dog i 1999 skiftede navn og domæne til ”agrsci.dk”, 

• at domænenavnet “sp.dk” i 2002 blev taget i brug af ”sportspladsen.dk”, og at 
”sportspladsen.dk” blev taget ud af drift i 2007,  

• at domænenavnet “sp.dk” ikke har været i brug siden 2007, 
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• at klageren siden 2005 har drevet hjemmesiden ”singleplus.dk”, 

• at klageren i 2011 begyndte at udfase ordet ”single” fra sit navn ”singleplus” og herefter så vidt 
muligt har omtalt sig som SP, 

• at klageren ved Langelandsfestival i 2017 havde sin egen ”SP-lejr”, 

• at klagerens medlemmer i dag benytter navnet ”SP” og ikke ”Singleplus”, når de omtaler 
klageren, 

• at klageren ønsker at tage domænenavnet ”sp.dk” i brug som sit primære domænenavn, og 

• at domænenavnet ”sp.dk” har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede, 
der ikke benytter domænenavnet. 
 

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 
blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da det på det foreliggende grundlag må antages, at domænenavnet ”sp.dk” er uden erhvervsmæssig 
betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis 
forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om 
internetdomæner (domæneloven). 
 
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets 
forretningsorden af 1. december 2017. 

 
Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes 
registrering og opretholdelse af domænenavnet ”sp.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 
25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 
 

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god 

domænenavnsskik”. 
 

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 
(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over-
holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, 
overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge 
nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være 
underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god 
domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere 
tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af 
kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes 
over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: 
 

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette 

skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning 

mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. 

 

I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god 

domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den 
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samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, 

sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets 

anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af 

domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende 

forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden 

lovgivning m.v. 

 

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante 

at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis 

være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for 

etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en 

tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere 

tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af 

domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” 
 

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 
1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et 
domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. 
 
Klageren driver hjemmesiden på domænenavnet ”singleplus.dk” og anvender i den forbindelse et 
logo, der indeholder betegnelsen ”sp”. Klageren har oplyst at have påbegyndt et navneskift med 
henblik på fremover at markedsføre sig under betegnelsen ”sp” i stedet for ”singleplus”, og at 
klagerens medlemmer i dag benytter betegnelsen ”sp”, når de omtaler klageren. 
 
Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet 
”sp.dk” i forbindelse med sin virksomhed. 
 
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 
anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne 
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”sp.dk” er sammensat af to 
bogstaver, der som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver. Desuden må det tages i betragtning, 
at det pågældende domænenavns signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge 
og af mange andre end lige netop sagens parter. 
 
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag 
ingen mulighed har for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over 
domænenavnet ”sp.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 
2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at 
indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. 
Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at der ved opslag på domænenavnet ”sp.dk” – som er registreret 
af indklagede den 23. april 1996 – fremkommer en hjemmeside uden reelt indhold. Det fremgår 
endvidere, at domænenavnet ”sp.dk” tidligere har været anvendt til en hjemmeside for ”Danish 
Institute of Plant and Soil Science”, der i 1999 skiftede navn og domæne til ”agrsci.dk”, og at 
domænenavnet “sp.dk” i perioden 2002-2005 har været brugt til hjemmesiden ”sportspladsen.dk”. 
Klagenævnet kan konstatere, at der på Internet Wayback Machine ikke er arkiveret hjemmesider 
med reelt indhold på domænenavnet ”sp.dk” siden 2005. Det fremgår endvidere af sagens 
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oplysninger, at indklagede er registrant af et større antal domænenavne under ”.dk”-
internetdomænet, og at i hvert fald nogle af disse domænenavne ikke bruges på nogen aktiv måde 
ligesom det omtvistede domænenavn. 
 
Klagenævnet lægger derfor bevismæssigt til grund, at indklagede registrerede domænenavnet 
”sp.dk” til brug for ”Danish Institute of Plant and Soil Science”, at domænenavnet efter denne 
enheds navneskift blev brugt til hjemmesiden ”sportspladsen.dk”, men at indklagede siden 2005 
ikke har anvendt domænenavnet ”sp.dk” på en måde, der afspejler domænenavnets signalværdi. Det 
er derfor klagenævnets opfattelse, at indklagede – i modsætning til klageren – ikke over for nævnet 
har godtgjort at have nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet ”sp.dk” på en måde, 
som afspejler domænenavnets signalværdi. Indklagedes formål med at opretholde registreringen af 
domænenavnet ”sp.dk” må således formodes at ville kunne opfyldes mindst lige så godt ved at gøre 
brug af et andet domænenavn, herunder et af de mange andre domænenavne, som indklagede er 
anført som registrant af.  
 
Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har 
været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. 
 
Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for 
klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”sp.dk”, og at den 
interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må 
føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse 
af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. 
 
Det bemærkes, at nævnet ikke herved har taget stilling til retsforholdet mellem klageren og den 
tredjemand, som har stået på venteliste til domænenavnet ”sp.dk”. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 

 
 
 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”sp.dk” skal overføres til klageren, Raket ApS. Overførslen 
gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 13. juni 2018 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
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 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen       Jeppe Juul 


