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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 
 
 
 
Klager: 
 
N.S. Høm Fritidshuse A/S 
Skovbrynet 17 
9900 Frederikshavn 
 
Indklagede: 
 
Alexander Norquist Præstholm Graae 
Fossgårdsvej 14 
2720 Vanløse 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 29. maj 2013 med syv bilag (bilag 1-7). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”hoemhuse.dk” er registreret den 15. september 2006, og domænenavnet 
”nshoem.dk” er registreret den 17. april 2013. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Domænerne har indtil for nylig været anvendt som hjemmeside og som host (vært) for 

virksomhedens e-mailadresser. Dette faktum fremgår stadig af søgninger på Google og fra 

tidligere tryksager fra virksomheden (se bilag 3 og 4). 

Selvom virksomheden Høm Huse A/S var igennem en omstrukturering ovenpå en konkurs 

omkring 2009 og 2011, er ejerskabet i virksomheden N. S. Høm Fritidshuse A/S stadig samme 

person, og både domæner og e-mailadresser er videreført siden da. 
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Nuværende selskab (klager) blev oprettet som A/S i 2013 og har gjort brug af domænerne 

nshoem.dk og hoemhuse.dk, siden virksomheden blev oprettet. Se bilag 1 og 2 som er 

udskrifter fra CVR-registeret og bilag 3 og 4 som er eksempler på anvendelsen. 

 
Klager ønsker at få overdraget retten til de to domæner www.nshoem.dk og 

www.hoemhuse.dk til virksomheden N. S Høm fritidshuse A/S til fortsat brug i virksomhedens 

markedsføring. Både domænet nshoem.dk og hoemhuse.dk har indtil for nyligt været aktivt 

anvendt i virksomhedens markedsføring og været en vigtig del af virksomhedens ansigt 

udadtil og i det daglige. 

 
Indklagede … har registreret de nævnte domænenavne personligt i eget navn. Registreringen 

er foretaget på et tidspunkt, hvor indklagede stadig havde opgaver og tilknytning til 

virksomheden. Det har ikke indtil nu været muligt at komme i kontakt med indklagede for at få 

overført domænerne til virksomheden. Det har dog været muligt at opnå enkelte direkte 

kontakter til indklagede, men der er ikke kommet resultater ud af henvendelserne. Det har 

ikke været muligt at opnå overdragelse hverken ved henvendelse pr telefon, e-mail eller 

personlig henvendelse. Indklagede har fået tilsendt overdragelsesformular to gange, men har 

ikke reageret. Se bilag 6-11. 

I slutningen af 2016 fungerede det ene af domænerne ikke mere for en central e-mailadresse, 

selvom hjemmesiden stadig fungerede. Efter flere henvendelser til indklagede, kom der ingen 

løsning på problemet. For at komme ud af en låst situation med en dårligt fungerende 

hjemmeside, der ikke kunne opdateres og en ikke-fungerende e-mailadresse, besluttede 

virksomheden derfor at registrere et nyt domæne, opbygge en webside og oprette nye e-

mailadresser på domænet www.nshoem.com. 

Omkring april 2017 fungerede den sidste e-mailadresse heller ikke mere, og den tidligere 

hjemmeside holdt også helt op med at fungere. 
 

Vi erkender at registreringen af domænenavnene burde være foregået i virksomhedens navn 

og ikke i indklagedes personlige navn. Vi har nok ingen grund til at antage, at registreringen 

er sket med den hensigt at genere virksomheden, da registreringen er sket på et tidspunkt, 

hvor indklagede var tilknyttet virksomheden i et vist omfang og løste forskellige opgaver i 

virksomheden. Der burde være sket en overdragelse af domænerne umiddelbart efter 

registreringen. Dette forhold berettiger dog ikke indklagede til at beholde kontrollen over 

domænerne. 

Det har været – og er stadig – en meget stor gene for virksomheden, at det ikke er muligt at få 

kontrol med hverken hjemmeside eller e-mailadresser, som er kendt af kundekredsen og har 

været anvendt i hele den forløbne periode. Det har medført store omkostninger for 

virksomheden, at det har været nødvendigt at registrere og indføre et andet domæne. Vi har 

dog haft en forhåbning om, at der kunne ske en overdragelse i mindelighed og forståelse, men 

det har ikke været muligt endnu. 

… 
Vedlagt dokumentation (bilag 1+2) for de virksomheder, der er ejet af Niels Stellan Høm, som 

har lagt navn til både det nuværende firma og de tidligere virksomheder under navnet Høm 

eller N. S. Høm. 

Der vedlægges også eksempler på anvendelsen af domænerne i bilag 3 og 4. 

 

Opbygningen af den nye hjemmeside og håndtering af nye e-mailadresser m.m. er varetaget 

af konsulent Cai-Erik Andersen fra CAiT IT-Service, og det er ham der har henvendt sig til 
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indklagede (bilag 6-11) udover at Niels Stellan Høm (direktør) også har forsøgt at skabe 

kontakt direkte til indklagede. 

… 

Domænerne nshoem.dk og hoemhuse.dk har indtil nu fungeret som en del af virksomheden N. 

S. Høm Fritidshuse A/S … Domænerne har haft den naturlige hensigt at fungere som 

kontaktled og markedsføringskanal for virksomheden. Derfor mener vi, at domænerne 

nshoem.dk og hoemhuse.dk rettelig bør registreres med virksomheden som registrant, således 

at virksomheden kan opnå fuld kontrol og fortsætte med at anvende de nævnte domæner. 

Under henvisning til markedsføringslovens § 18, kan indklagede ikke have nogen ret til at 

anvende eller opretholde registrering af de nævnte domæner. Selvom indklagede tidligere har 

haft tilknytning til virksomheden, mener vi ikke det berettiger til at opretholde en fuldstændig 

personlig kontrol med domænerne og tilmed i praksis forhindre at virksomheden kan anvende 

dem, som det er sket indtil nu. Virksomheden N. S. Høm Fritidshuse A/S har efter vores 

mening jfr. Varemærkelovgivningen opnået rettighed til domænerne ved en ibrugtagning og 

vedvarende anvendelse af domænerne siden oprettelsen… 

Vedrørende rettigheden til firmanavnet Høm Huse, henvises til bilag 13, som er en kopi af 

indholdet på virksomhedens nuværende hjemmeside under siden der omhandler den historiske 

baggrund. http://nshoem.com/p/ls-mere-om-n-s-hm.html.” 

 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
klageren. 
 

Bilag 2 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende virksomheden ”N. S. Høm 
Huse, Skagen A/S”, der har samme stifter og ejer som klageren. 
 
Bilag 3 er fotografier af brochurer for Høm Huse A/S, hvori bl.a. henvises til en e-mailadresse og 
hjemmeside på domænenavnet ”hoemhuse.dk”. 
 
Bilag 4 er skærmprint fra hjemmesiderne ”krak.dk”, ”urim.dk” og ”google.dk”, hvoraf bl.a. 
fremgår, at ”N.S. Høm Fritidshuse A/S” har hjemmeside på domænenavnet ”nshoem.dk”. 
 
Bilag 6-11 er kopi af e-mails af 31. januar, 2. februar, 3. februar, 9. februar og 8. maj 2017 fra Cai-
Erik Andersen til indklagede, hvori indklagede bl.a. anmodes om at overdrage domænenavnene 
”nshoem.dk” og ”hoemhuse.dk” til klageren. 
 
Bilag 13 er et tekstdokument med overskriften ”Historien bag N. S. Høm Fritidshuse A/S”. 
 
Ved opslag den 2. oktober 2017 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en aktiv hjemmeside på 
domænenavnene ”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk”. 
 
Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, 
at der i perioden september 2013 til november 2016 for domænenavnet ”nshoem.dk” er arkiveret et 
antal hjemmesider for klagerens virksomhed. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
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• at domænenavnene ”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk” indtil for nylig har været anvendt til 
klagerens hjemmeside og klagerens e-mailadresser, 

• at klageren har gjort brug af domænenavnene ”nshoem.dk” og ”hoemhuse.dk” siden 2013, 

• at indklagede har registreret domænenavnene ”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk” i eget navn på et 
tidspunkt, hvor indklagede lavede opgaver for og havde tilknytning til klageren, 

• at klageren uden held har anmodet indklagede om at overdrage domænenavnene ”hoemhuse.dk” 
og ”nshoem.dk”, 

• at der har været problemer med en central e-mailadresse relateret til domænenavnene 
”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk”, hvorefter klageren valgte at registrere et nyt domænenavn, 
”nshoem.com” til brug for klagerens hjemmeside og e-mailadresser, 

• at klagerens sidste e-mailadresse og tidligere hjemmeside på domænenavnene ”hoemhuse.dk” 
og ”nshoem.dk” holdt op med at fungerede omkring april 2017, 

• at det har været til stor gene for klageren ikke at have kontrol med hjemmesiden og e-
mailadresser, som er kendt af klagerens kundekredsen og har været anvendt i en årrække, 

• at det har medført store omkostninger for klageren, at det har været nødvendigt at registrere og 
indføre et nyt domænenavn, 

• at indklagede ikke har nogen ret til at anvende eller opretholde registrering af domænenavnene 
”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk”, og 

• at klageren har opnået rettigheder til domænenavnene ”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk” ved 
ibrugtagning og vedvarende anvendelse af dem siden registreringen. 

 
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 af 1. marts 2016. 
 
Klageren, hvis navn indeholder initialerne ”N. S.” og navnet Høm”, har oplyst, at indklagede 
tidligere har haft tilknytning til klageren og har løst opgaver for klageren og i den forbindelse har 
registreret domænenavnene ”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk” i eget navn, men til brug for klageren. 
Klageren har endvidere oplyst, at have anvendt domænenavnene ”nshoem.dk” og ”hoemhuse.dk” til 
klagerens hjemmeside og e-mailadresser siden 2013. Denne brug understøttes af sagens øvrige 
oplysninger, jf. bilag 3 og 4, samt sekretariatets undersøgelser på hjemmesiden Internet Wayback 
Machine. 
 
På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet 
”nshoem.dk” er registreret den 15. september 2006 på vegne af og til brug for klagerens ejers 
tidligere virksomhed, og at adkomsten til domænenavnet er overgået til klageren efter konkurs og 
omstrukturering af klagerens ejers tidligere virksomhed. Tilsvarende finder klagenævnet, at der er 
skabt en formodning for, at domænenavnet ”hoemhuse.dk” er registreret den 17. april 2013 på 
vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har svaret i sagen, har ikke afkræftet denne 
formodning.  
 
Det følger endvidere af § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden af 1. marts 2016, at nævnet ved 
bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at 
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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 de 
omtvistede domænenavne. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnene 
”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk” overført til sig.  
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 

 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnene ”hoemhuse.dk” og ”nshoem.dk” skal overføres til klageren, N.S. 
Høm Fritidshuse A/S. Overførslen skal gennemføres straks.  
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 30. november 2017 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


