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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0610 
 
 
 
Klager: 
 
Datacentergruppen A/S  
Møllebakken 14 
6091 Bjert 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
UNICOOL A/S 
Lerhøj 5 
2880 Bagsværd 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”datacentergruppen.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 27. august 2018 med fire bilag (bilag 1-4). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”datacentergruppen.dk” er registreret den 22. december 2016. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klageren, AB 
ELECTRIC A/S, har fået registreret bl.a. binavnet ”DataCenterGruppen A/S”. 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”AB Electric har i 2016 oprettet et Bi - navn Datacentergruppen A/S som udfører 

installationer i forbindelse med opbygning af datacentre samt service. 
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Datacentergruppen A/S blev oprettet i 2016 og det var i starten meningen at Unicool skulle 

være et medlem af gruppen. Da unicool aldrig kom med opgaver ind i gruppen og 

udelukkende agerede som underleverandør, og i tider har været under tvangsopløsning, har 

Datacentergruppen A/S valgt at finde andre samarbejdspartnere. Driftomkostningerne til 

domænet er løbende betalt af AB Electric (datacentergruppen). 

… 
Datacentergruppen A/S har de sidste par år udelukkende haft opgaver i eget regi. Unicool 

har aldrig deltaget i driften og er aldrig kommet med opgaver til det samarbejde som aldrig 

kom op at stå. 

 

Datacentergruppen A/S har idag samarbejde med andre kølefirmaer og vil i fremtiden aldrig 

anvende Unicool eller samarbejde med dem. 

 

På hjemmesiden figurerer vores nye samarbejdspartner Multikøl A/S 

se:www.datacentergruppen.dk”. 
 

Bilag 1-3 fremstår som skærmprint fra klagerens hjemmeside. 
 
Bilag 4 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”datacentergruppen.dk” har sekretariatet den 13. november 2018 
taget følgende kopier, jf. bilag 1-3: 
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Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, 
at klagerens hjemmeside er arkiveret den 18. marts og 20. april 2018 i forbindelse med 
domænenavnet ”datacentergruppen.dk”. 
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Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren har binavnet Datacentergruppen A/S, som udfører installationer i forbindelse med 
opbygning af datacentre samt service, 

• at Datacentergruppen A/S blev oprettet i 2016, og at det i starten var meningen, at indklagede 
skulle være samarbejdspartner, men at samarbejdet ikke kom til at fungere, 

• at klageren i dag samarbejder med andre kølefirmaer end indklagede og ikke vil samarbejde 
med indklagede i fremtiden, og 

• at omkostningerne vedrørende registreringen af domænenavnet ”datacentergruppen.dk” løbende 
er betalt af klageren. 

 
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 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. 

 
Klageren, som har registreret binavnet ”Datacentergruppen A/S”, og som efter sagens oplysninger 
driver virksomhed under betegnelsen ”Datacentergruppen”, har oplyst, at indklagede registrerede 
domænenavnet ”datacentergruppen.dk” til brug for et planlagt samarbejde mellem klageren og 
indklagede, men at samarbejdet aldrig blev realiseret, og at klageren i de seneste år har varetaget 
disse arbejdsopgaver på egen hånd. Klageren har endvidere oplyst at have betalt alle omkostninger 
vedrørende registreringen af domænenavnet ”datacentergruppen.dk”. Det fremgår af sagens 
oplysninger, at domænenavnet ”datacentergruppen.dk” anvendes til klagerens hjemmeside, og 
sekretariatets undersøgelser på hjemmesiden ”Internet Wayback Machine” viser endvidere, at dette 
tillige var tilfældet i marts og april 2018. 
 
På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet 
”datacentergruppen.dk” er registreret på vegne af og til brug for den virksomhed, der i dag alene 
varetages af klageren. Indklagede, som ikke har svaret i sagen, har ikke afkræftet denne 
formodning. 
 
Det følger endvidere af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen 
kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens 
oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i 
anvendelse. 
 
Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 
omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet 
”datacentergruppen.dk” overført til sig. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 
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A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”datacentergruppen.dk” skal overføres til klageren, 
Datacentergruppen A/S. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 13. december 2018 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


