
 1

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0112 
 
 
Klager: 
 
Michael Brix 
P. Kjærgårdsvej 8 
Thise 
9700 Brønderslev 
 
Indklagede: 
 
EVERGREEN INTERNET ApS 
Krakesvej 70 
8660 Skanderborg 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstande 
Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”terra.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Afvisning (frifindelse). 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. juni 2017 med to bilag (bilag 1-2) og 
svarskrift af 6. juli 2017 med ét bilag (bilag A). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”terra.dk” er registreret den 25. november 2015. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Jeg er ved at åbne en ny hjemmeside med indhold omkring naturlige mineraler, ædelsten, 

fossiler og lignende naturting. Domænenavnet er et perfekt navn til min hjemmeside, og jeg 

kan se, at det ikke er i brug, men er sat op i ”pausetilstand” mhp. at finde en køber, til 

domænet. Det ser ud til at domænet udelukkende er købt med fortjeneste for øje i forbindelse 

med et salg. Jeg har ikke kontaktet ejeren af domænet, da jeg har erfaring med, at denne type 

”domænehajer” ikke bare overdrager domænet frivilligt uden betaling af et større beløb. 

… 
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Det er tydeligt at se, at ejeren af domænet ikke bruger domænet, men kun har indkøbt det med 

henblik på at sælge det med fortjeneste. Det er i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Hvis 

ejeren vitterligt havde en plan for domænet, ville det ikke være sat op på denne måde med 

mulighed for at forhøre sig om priser. 

 

Jeg vil gerne opsætte en super fin hjemmeside med masser af information omkring ”terra” på 

domænet.” 

 
I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Klager insinuere at domænet er registreret med videresalg for øje. Denne påstand er usand. 

 

Registranten Evergreen Internet ApS har legitimt registreret domænet og har planer for at 

anvende domænet. Derfor skal klagers ønske om at få domænet overdraget afvises. 

… 
Registranten Evergreen Internet ApS er en virksomhed der udvikler og driver internetmedier. 

Domænet terra.dk er registreret med planer om at udvikle et internetmedie derpå. Evergreen 

Internet ApS udvikler løbende internetmedier og derfor bliver domæner registreret væsentligt 

forud for lanceringen af disse. Derfor er der ikke endnu nævneværdig indhold på terra.dk. 

 
Registranten Evergreen Internet ApS har tidligere fået henvendelse vedr. køb/overdragelse af 

domænet terra.dk, men har afvist det grundet planer om at anvende domænet. Som 

dokumentation er vedlagt er bilag A – udskrift af mailkorrespondance med en der henvendte 

sig om terra.dk. 

 
Registranten Evergreen Internet ApS bemærker i øvrigt at Klager ikke har fremført hverken 
argumentation eller dokumentation for nogen større ret til domænenavnet terra.dk. 

 
Registranten Evergreen Internet ApS bemærker i øvrigt at Klager benævner en række 

forskellige emner Klager vil lave indhold om og at ingen af disse benævnes helt eller delvist 

med ”terra”. 

 
Klagers påståede interesse kan dermed varetages mindst lige så godt ved brug af et andet 

domænenavn end netop det omtvistede domænenavn.” 

 
Som bilag A har indklagede fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af 5. og 6. januar 2017, hvori 
forespørges, om domænenavnet ”terra.dk” kan købes, hvilket afvises. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”terra.dk” har sekretariatet den 3. oktober 2017 taget følgende kopi, 
jf. bilag 1: 
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Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – EIA352-DK – har registreret i 
alt følgende 565 domænenavne, som i det væsentlige består af generiske betegnelser: 
 
18plusdating.dk 
1j.dk 
1l.dk 
1y.dk 
3j.dk 
4l.dk 
4y.dk 
70nummer.dk 
8y.dk 
8z.dk 
a-a.dk 
aktie-nyt.dk 
aktieanbefaling.dk 
aktieanbefalinger.dk 
aktiemarkedet.dk 
aktienyheder.dk 
aktiezoom.dk 
alarmanlæg.dk 
alcohol.dk 
alkoholbevilling.dk 
amour.dk 
animationsfilm.dk 
annoncelisten.dk 
ansvar.dk 

aspergers.dk 
atscoredamer.dk 
autist.dk 
av-kabler.dk 
avkabler.dk 
awesome.dk 
azorerne.dk 
aå.dk 
babser.dk 
babypakker.dk 
badedragt.dk 
bager.dk 
baggrund.dk 
bbw.dk 
bdsmdating.dk 
beard.dk 
bedstepokersite.dk 
beeg.dk 
bermuda.dk 
bible.dk 
biblioteket.dk 
bigtits.dk 
billedfremkaldelse.dk 
billigebilforsikringer.dk 

billigmobil.dk 
billigsexcam.dk 
binær.dk 
bitcoinwallet.dk 
bjælkehus.dk 
bjælkehuse.dk 
blackjackskema.dk 
bmiberegner.dk 
bodycontact.dk 
bootycall.dk 
brand-management.dk 
brandmanagement.dk 
bredbåndsmåler.dk 
brolægger.dk 
bryllupskjoler.dk 
bryllupsplanlægning.dk 
brystimplantater.dk 
brændeflækker.dk 
btt.dk 
bubbles.dk 
building.dk 
bulk.dk 
bulking.dk 
burgers.dk 
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busty.dk 
båd.dk 
både.dk 
børnefoto.dk 
børneopsparing.dk 
bøssesex.dk 
café.dk 
calendar.dk 
camgirls.dk 
camino.dk 
caps.dk 
cards.dk 
casinocenter.dk 
casinopånettet.dk 
cellular.dk 
chatrandom.dk 
chaturbate.dk 
chris.dk 
cityswinger.dk 
classroom.dk 
cocktailkjoler.dk 
comma.dk 
content.dk 
cook.dk 
coolbaby.dk 
costa.dk 
cumshots.dk 
cupcake.dk 
cupcakes.dk 
cykelauktion.dk 
cykelmekaniker.dk 
cyprus.dk 
cz.dk 
damp.dk 
danroset.dk 
dansk-tysk.dk 
datingapp.dk 
datingapps.dk 
datingprofiler.dk 
david.dk 
debt.dk 
dehvidesider.dk 
denim.dk 
depressionstest.dk 
detnyetv-signal.dk 
dk-sex.dk 
dog.dk 
doggystyle.dk 

dykkerteori.dk 
dør.dk 
e-smøg.dk 
eclipse.dk 
ecr.dk 
efterforskning.dk 
efterløn.dk 
ekstensions.dk 
el-cigaretter.dk 
elizabeth.dk 
emigration.dk 
emulator.dk 
euroinvest.dk 
eurolotto.dk 
eventmanagement.dk 
eventmanager.dk 
evæske.dk 
eyelashes.dk 
facer.dk 
fangstrapporter.dk 
fastnettelefon.dk 
fdating.dk 
femdom.dk 
festivaltelt.dk 
fil.dk 
finance.dk 
finansservice.dk 
fiskeopskrift.dk 
fit.dk 
fjolletobak.dk 
fladskærm.dk 
fletning.dk 
flipdays.dk 
flyskræk.dk 
fonts.dk 
footloose.dk 
forbrugertesten.dk 
forsvarsadvokat.dk 
forudbestil.dk 
forurening.dk 
fotobøger.dk 
fotograftips.dk 
fotovogn.dk 
franchising.dk 
fredag.dk 
freecams.dk 
fuck.dk 
fucktube.dk 

fuengirola.dk 
fv.dk 
føntørrer.dk 
gala.dk 
gamerpc.dk 
gangbang.dk 
gastronomia.dk 
gellack.dk 
gigababes.dk 
gizmo.dk 
godating.dk 
gogg.dk 
gomotion.dk 
gratis-porno.dk 
groupie.dk 
gulvlægger.dk 
gæst.dk 
h4.dk 
h5.dk 
h6.dk 
h7.dk 
h8.dk 
h9.dk 
hacket.dk 
haglgevær.dk 
haiku.dk 
halvmarathon.dk 
handbold.dk 
hashmisbrug.dk 
havepavillon.dk 
healthy.dk 
helt.dk 
herretøj.dk 
hi.dk 
high5.dk 
highrollers.dk 
highway.dk 
hjemløse.dk 
hoejskoler.dk 
hom.dk 
honorar.dk 
host.dk 
hotyoga.dk 
hundeklipper.dk 
hundeluftning.dk 
hvidesider.dk 
hårdehvidevare.dk 
hårdehvidevarer.dk 
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hårpynt.dk 
højdeskræk.dk 
højskoleophold.dk 
højtryksrenser.dk 
i7.dk 
ica.dk 
icons.dk 
idrætshøjskole.dk 
immigration.dk 
indie.dk 
indkøb.dk 
integritet.dk 
internettest.dk 
iou.dk 
iq-test.dk 
j4.dk 
j5.dk 
j7.dk 
j9.dk 
jagtriffel.dk 
jaloux.dk 
jetlag.dk 
jordmoder.dk 
journal.dk 
juleønsker.dk 
kajakudstyr.dk 
kalkulator.dk 
kamerashop.dk 
kattemad.dk 
kinkydating.dk 
kkb.dk 
kommune.dk 
kompostkværn.dk 
konfliktmægling.dk 
konsolbord.dk 
kontorforsyning.dk 
koordinator.dk 
kostomlægning.dk 
kq.dk 
kreditforum.dk 
krydstogtskibe.dk 
kursuskatalog.dk 
kva.dk 
køkkener.dk 
køleskab.dk 
køleskabe.dk 
l6.dk 
l7.dk 

l9.dk 
lamborghini.dk 
language.dk 
lashes.dk 
lattergas.dk 
legatsøgning.dk 
letmad.dk 
liebhaveren.dk 
liveleak.dk 
livrente.dk 
look.dk 
ly.dk 
lydtekniker.dk 
lz.dk 
lægeerklæring.dk 
lægeskift.dk 
læs.dk 
løntilskud.dk 
m7.dk 
mailinglist.dk 
manage.dk 
marbella.dk 
massagesex.dk 
math.dk 
mature.dk 
mennesker.dk 
meta-test.dk 
metatest.dk 
metatester.dk 
metatests.dk 
mindsteløn.dk 
miniferierne.dk 
misbrugscenter.dk 
mlhosting.dk 
mns.dk 
mobiltaske.dk 
mosaik.dk 
mp3.dk 
mugshot.dk 
mycams.dk 
mydate.dk 
mystery.dk 
n5.dk 
n6.dk 
n8.dk 
n9.dk 
nalini.dk 
namaste.dk 

navlepiercinger.dk 
navnebog.dk 
navnebogen.dk 
neglesvamp.dk 
net2host.dk 
netdating-tips.dk 
netdatingtips.dk 
netfinans.dk 
netstop.dk 
nettohost.dk 
newcastle.dk 
nextgen.dk 
noget.dk 
noobs.dk 
noodles.dk 
nudevista.dk 
nudging.dk 
nudism.dk 
nummerpladetjek.dk 
nytårsfest.dk 
nytårsrejser.dk 
næsetrimmer.dk 
nødhjælpsorganisationer.dk 
odds-forslag.dk 
oddssider.dk 
olivia.dk 
oman.dk 
online-casinoer.dk 
options.dk 
oversætte.dk 
oversættelse.dk 
overvågningskamera.dk 
pages.dk 
pakkeliste.dk 
parforhold.dk 
party-bus.dk 
patenter.dk 
pattern.dk 
pe.dk 
pensionsalder.dk 
pensionsrådgivning.dk 
personregister.dk 
personsøgning.dk 
phi.dk 
photobooks.dk 
photobooth.dk 
pictogram.dk 
plænelufter.dk 
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pof.dk 
pok.dk 
poker-sider.dk 
poker-sites.dk 
pokernyheder.dk 
pokersider.dk 
politiker.dk 
pomeranian.dk 
pools.dk 
porn.dk 
posttakster.dk 
potentiale.dk 
ppd.dk 
pride.dk 
prisvinder.dk 
procentregning.dk 
promoter.dk 
psykoanalyse.dk 
pø.dk 
q7.dk 
qb.dk 
qj.dk 
qk.dk 
ql.dk 
qn.dk 
qo.dk 
qu.dk 
quotes.dk 
qv.dk 
qy.dk 
qz.dk 
r9.dk 
recover.dk 
regnslag.dk 
rejsetilbud.dk 
rendegraver.dk 
rentesregning.dk 
reputation-management.dk 
reputationmanagement.dk 
restgaeld.dk 
restgæld.dk 
resurser.dk 
retention.dk 
rosetter.dk 
rq.dk 
rute.dk 
ruteplanner.dk 
rutevejledning.dk 

s7.dk 
s9.dk 
scam.dk 
scholar.dk 
scrapbook.dk 
seals.dk 
selvværd.dk 
sengebord.dk 
sex-stillinger.dk 
sexannoncer.dk 
sexdate.dk 
shanghai.dk 
shemales.dk 
single-fyr.dk 
singlefyr.dk 
skadedyrskontrol.dk 
skibscontainer.dk 
skimaske.dk 
skrotpris.dk 
skægtrimmer.dk 
skærmbeskyttelse.dk 
slam.dk 
slankebehandling.dk 
slankekur.dk 
slankemiddel.dk 
slankepulver.dk 
slægtsforskning.dk 
smba.dk 
snart.dk 
sold.dk 
spanking.dk 
speedbåd.dk 
speedtest.dk 
spejlreflekskamera.dk 
spillesider.dk 
spionudstyr.dk 
sponsorater.dk 
sponsorer.dk 
sprogrejse.dk 
spåkone.dk 
sri-lanka.dk 
steppeulv.dk 
stop.dk 
storby.dk 
subscene.dk 
sudokumester.dk 
sundhedsforsikring.dk 
sunhed.dk 

synshaller.dk 
syvkabale.dk 
sælger.dk 
søgemaskiner.dk 
søvn.dk 
t7.dk 
t9.dk 
tablets.dk 
tabs.dk 
tal.dk 
tamara.dk 
ted.dk 
teen.dk 
teenage.dk 
teenporn.dk 
telte.dk 
teori.dk 
terra.dk 
testamenter.dk 
texas-holdem.dk 
tight.dk 
tingbog.dk 
toldregler.dk 
torremolinos.dk 
torrents.dk 
torrentz.dk 
tq.dk 
trademarks.dk 
trends.dk 
trim.dk 
trimguiden.dk 
træthed.dk 
tubegalore.dk 
tvangsarv.dk 
tvudbyder.dk 
tvudbydere.dk 
tz.dk 
tørretumbler.dk 
u6.dk 
udbudsregler.dk 
udbytteaktier.dk 
udgifter.dk 
udklædningstøj.dk 
ugehoroskop.dk 
ukrudtsbrænder.dk 
unblock.dk 
understøttelse.dk 
uploads.dk 
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uq.dk 
usynlig.dk 
utro.dk 
vacuum.dk 
vaeksthojskolen.dk 
valentines.dk 
valuta-omregner.dk 
valutaberegner.dk 
valutakalkulator.dk 
varemaerke.dk 
varemaerker.dk 
varepartier.dk 
vejr2.dk 
videreuddannelse.dk 
vindertal.dk 
vinduesfolie.dk 
vinterjakker.dk 
vipper.dk 
virkpaanettet.dk 
vits.dk 
vitser.dk 

vq.dk 
vædder.dk 
værtindegave.dk 
w4.dk 
w6.dk 
w7.dk 
wasabi.dk 
webcams.dk 
wegner.dk 
whatismyip.dk 
whatsmyip.dk 
winedating.dk 
wq.dk 
x-l.dk 
x7.dk 
xa.dk 
xi.dk 
xq.dk 
xvideo.dk 
xxxx.dk 
y4.dk 

y5.dk 
y6.dk 
y7.dk 
y9.dk 
youporn.dk 
yq.dk 
yummy.dk 
z3.dk 
z4.dk 
z6.dk 
z8.dk 
zn.dk 
zq.dk 
åj.dk 
ældre.dk 
ødegård.dk 
øer.dk 
øjenlaseroperation.dk 
øø.dk 

 
Ved opslag på 8 ud af 10 tilfældige af disse domænenavne fremkom hjemmesider af samme art, 
som fremkom ved opslag på ”terra.dk”, med en samling links og mulighed for at forespørge om det 
pågældende domænenavn. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren vil anvende domænenavnet ”terra.dk” til en hjemmeside vedrørende naturlige 
mineraler, ædelsten, fossiler og lignende naturting, 

• at domænenavnet ”terra.dk” ikke bliver brugt, og 

• at domænenavnet ”terra.dk” er registreret med henblik på videresalg i strid med domænelovens 
§ 25, stk. 2. 

 
Indklagede har gjort gældende, 

• at domænenavnet ”terra.dk” ikke er registreret med henblik på videresalg, 

• at indklagede har planer for anvendelsen af domænenavnet ”terra.dk”, 

• at indklagede er en virksomhed, der udvikler og driver internetmedier, og domænenavnet 
”terra.dk” er registreret med planer om at udvikle et internetmedie på dette domænenavn, 

• at indklagede tidligere er blevet anmodet om at overdrage domænenavnet ”terra.dk”, men har 
afvist dette, 

• at klager ikke har argumenteret for eller dokumenteret en bedre ret til domænenavnet ”terra.dk”, 

• at ingen af de aktiviteter, som klageren efter det oplyste planlægger i forbindelse med 
domænenavnet ”terra.dk”, benævnes hverken helt eller delvist med betegnelsen ”terra”, og 

• at klagerens interesse kan varetages mindst lige så godt ved brug af et andet domænenavn end 
domænenavnet ”terra.dk”. 
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Nævnets bemærkninger: 
 
Klageren har gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen 
foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes 
registrering og opretholdelse af domænenavnet ”terra.dk” er i strid med domænelovens § 25, stk. 2, 
hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med 
videresalg eller udlejning for øje. 
 
Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet 
”terra.dk” med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom sekretariatet heller ikke har kunnet 
konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. 
 
På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag 
for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2.  
 
Det bemærkes i den forbindelse, at begrænset brug af et domænenavn ikke i sig selv godtgør, at et 
domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. Tilsvarende gælder 
selve den omstændighed, at indklagede er registrant af en lang række andre domænenavne under 
”.dk”-domænet, samt at der på indklagedes hjemmeside er anført følgende tekst: ”Forespørg om 
dette domæne”. 
 
Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen 
kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede 
imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god 
domænenavnsskik. 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 
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 
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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. 
 
”Terra” er det latinske ord for planeten ”Jorden”. Klageren har oplyst at have planer om at bruge 
domænenavnet ”terra.dk” til en hjemmeside vedrørende naturlige mineraler, ædelsten, fossiler og 
lignende naturting, men har ikke nærmere konkretiseret karakteren og aktualiteten heraf. Klageren 
må på den baggrund kunne antages at have en vis interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet 
”terra.dk”. 
 
Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 
anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. 
 
Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”terra.dk” består 
af det almindelige latinske ord ”terra”, som har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne 
anvendes af mange andre end lige netop sagens parter.  
 
Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”terra.dk” er registreret med henblik på at udvikle et 
internetmedie på domænenavnet, men heller ikke indklagede har nærmere konkretiseret karakteren 
og aktualiteten heraf. Som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet ikke 
grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om den planlagte brug af domænenavnet 
”terra.dk”. 
 
Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende 
tidspunkt, finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i 
domænenavnet ”terra.dk” i væsentlig grad overstiger indklagedes interesse i domænenavnet. 
Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet 
”terra.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.  
  
Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes 
fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”terra.dk” skulle være illoyal eller på anden måde 
retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede har været først i tid med hensyn til at lade 
domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende  
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A F G Ø R E L S E 
 
 
Der kan ikke gives klageren, Michael Brix, medhold. 
 
Dato: 30. november 2017 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


