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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0097 
 
 
 
Klager: 
 
Holstebro Auktioner v/Hans Jørgen Eriksen 
Stationsvej 76 
7500 Holstebro 
 
Indklagede: 
 
Onyx Co 
964 Teel Run Rd. 
18038 Danielsville 
USA 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”holstebroauktioner.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 8. maj 2017 med fire bilag (bilag 1-4). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”holstebroauktioner.dk” er registreret den 24. juni 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Det omtvistede domænenavn påtænkes anvendt til Holstebro Auktioners hjemmeside. 

Holstebro Auktioner er et auktionshus, hvor navnet er vigtigt i forhold til, at kunderne kan 

finde os på nettet. Holstebro Auktioner har eksisteret i over 30 år og vil gerne have 

rettighederne til domænenavnet, da vi mener, at det er oplagt for vores kunder at bruge 

denne, når de skal finde os. Virksomheden har brugt navnet fra før internettet blev udbredt og 

bynavnet indgår, da det er vigtigt for os, at vores kunder kan placere os på Danmarkskortet. 

Da modparten er en virksomhed i USA, har vi ikke taget kontakt til denne, da vi formoder, at 



 2

der er tale om opkøber af domænenavne, hvilket det nuværende indhold af sitet også 

bekræfter, da denne er tom, Jf. bilag 2 og 3. 

… 

Holstebro Auktioner mener at nuværende registrant af domænenavnet er opkøber af 

domænenavne med videresalg for øje til de virksomheder, der reelt har interesse i 

domænenavnet af oplagte grunde, som holstebroauktioner.dk kun kan være interessant for 

Holstebro Auktioner. Iflg. Domænelovens §25, stk.2 må registranter ikke registrere eller 

opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje, 

hvilket Holstebro Auktioner mener gør sig gældende i dette tilfælde, hvor registranten er en 

amerikansk virksomhed uden umiddelbar tilknytning til Holstebro eller auktioner at dømme 

ud fra navnet. Hvilket også kan ses af det tomme indhold på www.holstebroauktioner.dk. Jf. 

vedhæftede bilag 2 og 3 af skærmbilleder.” 
 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
klageren, der er en enkeltmandsvirksomhed med navnet ”Holstebro Auktioner Hans Jørgen 
Eriksen”, og som er stiftet den 14. februar 1985. 
 
Bilag 2 og 3 er efter det oplyste ikke skærmprint ved opslag på domænenavnet 
”holstebroauktioner.dk”. 
 
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”ho-auk.dk” har sekretariatet den 7. august 
2017 taget følgende kopi:  
 
 

 
 
 
Ved opslag på domænenavnet ”holstebroauktioner.dk” har sekretariatet den 15. maj 2017 taget 
følgende kopi: 
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Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – OC1222-DK – har registreret 
følgende i alt 167 domænenavne, hvoraf en stor del består af andres navne og forretningskendetegn 
samt fejlstavninger heraf: 
 
aahuskommune.dk 
aalborghandelsskole.dk 
agerskovkro.dk 
alletidersopskrift.dk 
americanembassy.dk 
apolo.dk 
appolo.dk 
arbejdernesboligforening.dk 
astmaogallergiforbundet.dk 
autolindvang.dk 
awg.dk 
benneton.dk 
bennetton.dk 
bilundlufthavn.dk 
bosh.dk 
broendbykommune.dk 
cabbinn.dk 
carena.dk 
cellbess.dk 
chell.dk 
cvrnr.dk 
cvrregister.dk 

damauktioner.dk 
dansknetskole.dk 
danskpsykologiskforlag.dk 
detgulesider.dk 
dfts.dk 
digitalretskrivning.dk 
edithogella.dk 
elevdalta.dk 
elevdeta.dk 
elkjop.dk 
espirit.dk 
euromonitor.dk 
falconersalen.dk 
fangelkro.dk 
farumkommune.dk 
flexform.dk 
focusadvokaterne.dk 
folketidene.dk 
folktinget.dk 
friv.dk 
gedstedautoophug.dk 
givedaek.dk 

globalmiljoe.dk 
gratissting.dk 
gulavis.dk 
habbohack.dk 
heibergskolen.dk 
herts.dk 
hertzbiludlejning.dk 
hoastmaster.dk 
holbeak.dk 
holstebroauktioner.dk 
hvedholmslot.dk 
hyandai.dk 
hyuandai.dk 
ifrom.dk 
iranembassy.dk 
jobbassen.dk 
jobnrt.dk 
johndeer.dk 
jonet.dk 
kbhkommune.dk 
kiamotor.dk 
kingcom.dk 
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kongekabale.dk 
krogslundautodele.dk 
landbrugungdom.dk 
lauriz.dk 
lollandskommune.dk 
lopluds.dk 
lrwold.dk 
luisnielsen.dk 
lyngbybio.dk 
maskibladet.dk 
mayfair.dk 
meconomen.dk 
mithhk.dk 
morsoekommune.dk 
mutidansk.dk 
mygarmin.dk 
narresutten.dk 
naturgasmidtnord.dk 
netkommunom.dk 
niceinvest.dk 
nordisksolar.dk 
nordjyllandtrafikselskab.dk 
normanncopenhagen.dk 
norvegien.dk 
norweign.dk 
norwiegen.dk 
nowegian.dk 
oddernet.dk 
odensecentralbibliotek.dk 
olelyngaard.dk 
p3radio.dk 
papfarspige.dk 
pention.dk 
pitteliten.dk 

poetch.dk 
postdanmak.dk 
postdanmrk.dk 
postdannmark.dk 
prageksperten.dk 
praktikplasen.dk 
pricerunnner.dk 
punt1.dk 
radiofm.dk 
rama1000.dk 
randerskomune.dk 
redcrane.dk 
ribeugeavis.dk 
rolloskolen.dk 
roskildedagblad.dk 
roskildesygehus.dk 
royalcarribean.dk 
samsoelinjen.dk 
scoor.dk 
scotergalleri.dk 
seimens.dk 
sheel.dk 
silkeborgkomune.dk 
smartkontant.dk 
socialforvaltningen.dk 
sonyeriksen.dk 
spiko.dk 
stadiumsport.dk 
stc-tuning.dk 
supersawer.dk 
sydernergi.dk 
thistedbibliotek.dk 
topssko.dk 
trekrone.dk 

tubberware.dk 
tvangsaution.dk 
tvangsautioner.dk 
tykieteksperten.dk 
udannelse.dk 
udannelseskort.dk 
uddannelskort.dk 
usps.dk 
vaerbro.dk 
vejlehandelsskole.dk 
vestimport.dk 
viborgkomune.dk 
vtunnel.dk 
wbbyen.dk 
weebly.dk 
wiasat.dk 
woollhead.dk 
wwwbauhaus.dk 
wwwbilbassen.dk 
wwwbiltorvet.dk 
wwwdanbolig.dk 
wwwdanmark.dk 
wwwdansommer.dk 
wwwdlgtele.dk 
wwwfoa.dk 
wwwhk.dk 
wwwiform.dk 
wwwjobcenter.dk 
wwwmithk.dk 
wwwnetto.dk 
wwwois.dk 
wwwpensionsinfo.dk 
wwwstofa.dk

 
Ved opslag på samtlige af de 10 første af disse domænenavne fremkom hjemmesider af samme art, 
som fremkom ved opslag på ”holstebroauktioner.dk”. Et af disse ti første domænenavne, 
”americanembassy.dk”, var tillige udbudt til salg for 399 euro. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren, der har navnet Holstebro Auktioner, har eksisteret i over 30 år, 

• at det omtvistede domænenavn påtænkes anvendt til klagerens hjemmeside, så kunderne kan 
finde klageren på internettet, 

• at klageren formoder, at indklagede er opkøber af domænenavne, 

• at domænenavnet ”holstebroauktioner.dk” ikke bliver anvendt til en hjemmeside med reelt 
indhold, 
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• at indklagede ikke har nogen tilknytning til hverken Holstebro eller auktioner, og 

• at indklagede har registreret domænenavnet ”holstebroauktioner.dk” med videresalg for øje i 
strid med domænelovens § 25, stk. 2. 

 
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. § 9, stk. 3, i nævnets 
forretningsorden. 
 
Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i 
klagen i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner 
(domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: 
 

”§ 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 
overholdelse 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 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 

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 
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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. 
 
Klagerens virksomhedsnavn er ”Holstebro Auktioner”, hvilket tillige er det forretningskendetegn, 
som klageren markedsfører sig under. Domænenavnet ”holstebroauktioner.dk” er quasi-identisk og 
klart forveksleligt med klagerens virksomhedsnavn og forretningskendetegn. Det fremgår endvidere 
af sagens oplysninger, at indklagede har registreret en lang række andre domænenavne, som også er 
forvekslelige med tredjemands navn eller forretningskendetegn. 
 
Henset hertil finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved 
registreringen af domænenavnet ”holstebroauktioner.dk” har spekuleret i lighederne med klagerens 
virksomhedsnavn og forretningskendetegn med henblik på at kunne lede internetbrugere, der søger 
efter klageren, over til en anden hjemmeside under det omtvistede domænenavn.  
 
Dette understøttes yderligere af indholdet på indklagedes hjemmeside under domænenavnet 
”holstebroauktioner.dk”, der indeholder en række links vedrørende produkter, der til dels må 
antages at være i direkte konkurrence med klagerens virksomhed, idet klagerens virksomhed består 
i at gennemføre auktioner. 
 
På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af 
domænenavnet ”holstebroauktioner.dk” udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om 
god domænenavnsskik. 
 
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 1, nr. 4, følgende 
 

 
A F G Ø R E L S E 

 
Registreringen af domænenavnet ”holstebroauktioner.dk” skal overføres til klageren, Holstebro 
Auktioner v/Hans Jørgen Eriksen. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 21. september 2017. 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


