KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2017-0125
Klager:
BIMweb ApS
Søren Frichs Vej 68
8230 Åbyhøj
Danmark
Indklagede:
CADIT ApS
Søskrænten 170
Stavtrup
8260 Viby J
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”bimweb.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. juni 2017 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift
af 12. juli 2017 med seks bilag (bilag A-F), replik af 2. august 2017 uden bilag og duplik af 11. august
2017 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”bimweb.dk” er registreret den 18. juni 2013.
Sagsfremstilling:
Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet BIMweb ApS (CVR-nummer 37227986) med startdato den 6. november 2015.
Selskabet har til formål at udvikle og drive en brancheportal til projektering indenfor byggeri og
anlæg samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed, og selskabet er registreret under
branchekode ”620100 Computerprogrammering”.
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I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”CADIT ApS har i 2013 registreret bimweb.dk med henblik på at oprette en online service med
dette navn.
CADIT ApS stiftede i 2015 firmaet bimweb ApS sammen tre andre. Formålet med dette selskab
er at drive en online service med dette navn på bl.a. bimweb.dk. Servicen gik efter et års arbejde
online på bl.a. bimweb.dk. Er stadig online på https://start.bimweb.eu (bilag 3). CADIT ApS
udtrådte af bimweb ApS pr. 31/12/2016 (bilag 1). Efter denne udtrædelse har CADIT ApS
nægtet at overdrage domænet til bimweb ApS, der rettelig bør have domænet.
…
Bimweb ApS gør gældende at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at
have brugt domænenavnet ”bimweb.dk” ind i firmaet bimweb ApS og bygget en online service
på dette. Ved udtrædelse af bimweb ApS har indklagede nægtet at overdrage domænet til
klageren uden selv at have dokumenteret et reelt behov for at kunne gøre brug af betegnelsen
bimweb og heller ikke benytter dette pt (bilag 2). Bimweb.dk er identisk med navnet på klagers
juridiske enhed bimweb ApS og som klager har en åbenbar interesse i at kunne anvende som
domænenavn under toplevel domænet .dk.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 9. maj 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
klagerens virksomhed, jf. nærmere herom sagsfremstillingen ovenfor.
Bilag 2 er tilsyneladende et skærmprint af 9. maj 2017 fra hjemmesiden www.bimweb.eu.
Bilag 3 er tilsyneladende et skærmprint af 9. maj 2017 fra hjemmesiden www.bimweb.dk, hvoraf
fremgår bl.a. følgende tekst: ”This site can’t be reached”.
Ved sekretariatets opslag den 4. juli 2017 og fornyet opslag den 29. september 2017 på ”bimweb.dk”
fremkom der ingen hjemmeside.
I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:
”CADit ApS har gennem snart 15 år serviceret den danske byggebranche med digitale og
processuelle løsninger på de mange udfordringer, en byggeproces indeholder.
CADit ApS er markedsledende ift. de nye processer, der er indført i forbindelse med branchens
overgang til BIM (Building Information Modeling).
BIM er en ny digital arbejdsmetode, der med Erhvervs- og Byggestyrelsens initiativ, ”Det
Digitale Byggeri”, blev igangsat i Danmark tilbage i 2002. CADit ApS var underrådgiver til
B3D-konsortiet, der udformede de statslige krav til 3D-modeller under Det Digitale Byggeri
(bilag B), og CADit ApS har lige siden understøttet BIM-udviklingen af branchen hen mod et
mere effektivt byggeri.
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CADit ApS er i dag en anerkendt aktør, der har været afgørende for flere store virksomheders
overgang til BIM projektering (bilag C).
Projektwebbet bimweb.dk opstod som en idé i efteråret 2012, efter at CADit ApS erfarede, at
de projektwebs, der blev anvendt i den danske byggebranche, ikke besad den ønskede
brugervenlighed og intuitivitet, der er nødvendig i en branche, hvor samarbejdspartnerne har
meget varierende IT-kundskaber. CADit ApS ønsker, at branchen får adgang til et effektivt og
lettilgængeligt værktøj til udveksling af de mange filer, der indgår i en byggesag.
CADit ApS købte domænet bimweb.dk, da det blev ledigt i sommeren 2013, og efter
udarbejdelsen af en detaljeret projektbeskrivelse begyndte CADit ApS at søge
samarbejdspartnere til det nye projektweb, der skulle opfylde branchens behov.
CADit ApS indgik gennem Stenild Holding ApS et samarbejde med tre firmaer, Mikkel Walde
Holding ApS, Nand ApS og Xor ApS. Målet var sammen at udvikle et brugervenligt projektweb
til byggebranchen.
Samarbejdet begyndte i juni 2014 med et møde den 23. juni, hvor parternes roller i den fælles
virksomhed blev fastlagt.
Projektwebbet var af CADit ApS fastlagt til at anvende domænenavnet bimweb.dk, og det blev
derfor aftalt at navngive den fremtidige fælles virksom BIMweb ApS.
Mikkel Walde Holding ApS købte dagen efter EU-domænet bimweb.eu. Det blev foreslået (bilag
D) og senere aftalt, at anvende top level domænet .eu i stedet for top level domænet .dk som
basis for projektwebbet, så det var muligt at ekspandere til resten af EU.
På mødet d. 23. juni blev det endvidere aftalt, at der foreligge en test-version af projektwebbet
efter én måned, og at det færdige projektweb skulle være klar til salg i løbet af andet halvår
2014 (bilag E). Programmeringen skulle forestås af Nand ApS og Xor ApS. Desværre måtte
Nand ApS og Xor ApS opgive udviklingen af projektwebbet, og der blev i stedet tilknytte
eksterne udviklere.
Først i slutningen af oktober 2015 var den første test-version af projektwebbet online, men det
lykkedes ikke at få udviklet en færdig, salgbar løsning før CADit ApS den 31. december 2016
forlod BIMweb ApS.
CADit ApS tilbød ved denne lejlighed, at de tilbageværende tre parter kunne låne bimweb.dk i
en periode på op til tre måneder. Bimweb.dk indeholdt på daværende tidspunkt et link til
bimweb.eu, og tilbuddet sikrede muligheden for at lave de nødvendige ændringer, inden
bimweb.dk gik offline. Først mere end 4 måneder efter, at CADit ApS udtrådte af BIMweb ApS,
blev der indsendt en klage til Klagenævnet for Domænenavne, selvom alle parter var bevidst
om, at domænet bimweb.dk tilhørte og ville følge CADit ApS.
Det har på intet tidspunkt været nævnt, at CADit ApS ikke skulle forblive ejer af domænet
bimweb.dk. Bimweb.eu er på samme vis, dengang som nu, ejet af Mikkel Walde Holding ApS
(bilag F) og projektwebbet har altid ligget under domænet bimweb.eu. CADit ApS må derfor
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bestride klagers påstand om at have ”handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have
bragt domænenavnet ”bimweb.dk” ind i firmaet bimweb ApS og bygget en online service på
dette”. Alle har vidst og ved, at domænet bimweb.dk tilhører CADit ApS.
CADit ApS arbejder på at finde andre samarbejdspartnere til at få udviklet det brugervenlige
projektweb til den danske byggebranche, som har været målet for CADit ApS, siden den første
idé udsprang i 2012.
Bimweb.dk er et enestående godt og sigende domænenavn til et webprojekt, der med udspring
i BIM retter sig mod den danske byggebranche. Det er CADit ApS, der har været primus motor
for projektet, og det er CADit ApS, der med relation til byggebranchen kan og vil sikre, at det
danske projektweb bliver en realitet. Der behøver ikke være sammenhæng mellem
virksomhedsnavn og domænenavn.
Hverken BIMweb ApS eller bimweb.dk er på nuværende tidspunkt kendte varemærker i eller
uden for byggebranchen.
…”
Som bilag A har indklagede fremlagt en udskrift af 12. juli fra Erhvervsstyrelsen vedrørende CADIT
ApS. Det fremgår af udskriften bl.a., at CADIT ApS (CVR-nummer 27054536) er registreret som
anpartsselskab med startdato den 6. marts 2003. Selskabet har til formål at tilbyde optimering af
virksomheders tegningsproduktion, herunder med bistand til at fastlægge og implementere
arbejdsprocesser og brugervejledninger, bistand ved planlægning af uddannelse samt generel support
i forbindelse hermed. Selskabet er registreret under branchekode ”620200 Konsulentbistand
vedrørende informationsteknologi”.
Bilag B er en kopi af Håndbog i 3D-modeller fra juli 2007, der er udarbejdet af B3D-konsortiet
bestående af Rambøll, Aalborg Universitet, Arkitema og NCC.
Bilag C er efter det af indklagede oplyste et skærmprint fra hjemmesiden www.cadit.dk indeholdende
bl.a. følgende tekst:
”BIM – fremtidens styring af byggeriet
BIM (Building Information Modeling) handler ikke om at indføre et nyt CAD-program. BIM er
en proces, som involverer alle parter og procedurer fra første skitse til nedbrydning af
bygningen.
Hidtil har kommunikationen mellem de forskellige parter i byggeriet været baseret på 2Dtegninger. Fremover modellerer vi et virtuelt hus inde i computeren. Og det er det virtuelle hus,
BIM-modellen, som vi kommunikerer igennem.
Der vil naturligt være en overgangsfase, hvor det vil være nødvendigt at kombinere de to
systemer. Vi vil arbejde på en virtuelle 3D-model, og et stykke hen ad vejen vil vi stadig
kommunikere gennem tegninger genereret fra 3D-modellen. Men fremtiden hedder BIM, og
mange tegnestuer er allerede godt i gang.
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BIM med succes
For at indføre BIM-projektering med succes er der en lang række faktorer, der skal tages
stilling til. Det gælder selvfølgelig valg af hard- og software, men også videndeling,
uddannelse, strukturering af det valgte 3D-program, opbygning af objektbibliotek osv. er
vigtige fokusområder. BIM-projektering involverer hele tegnestuen og alle tegnestuens
samarbejdspartnere.
BIM og CADit
BIM giver en række store fordele både tidsmæssigt, kvalitetsmæssigt og økonomisk, men det er
også en proces, der skal styres målrettet. Og her kommer CADit ind i billedet.
CADit har opnået stor erfaring ved implementering af BIM-programmet Revit hos bl.a.
Arkitema og schmidt hammer lassen architects.
CADit styrer BIM-implementeringen fra beslutningen om indførelsen af BIM, til det færdige
produktionsapparat er kørt i stilling. Det indebærer bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Konfigurering af hard- og software
Opbygning af 2- og 3D-objektbibliotek
Strukturering af programmet (modellens datastruktur, navngivning, opsætning osv.)
Indførelse af metoder til videndeling
Uddannelse i brug af den nye software
Udrulningen af 3D-programmet, så erfaringen konstant inddrages i den videre proces

Efter indførelse af BIM-projekteringen er det afgørende, at processen følges op af et
kontinuerligt fokus på kvaliteten af modellerne og på medarbejdernes optimale brug af 3Dprogrammet.”
Bilag D og E er en kopi af en e-mailkorrespondance af 24. juni 2014 mellem Mikkel Walde og
indklagede. Af e-mailkorrespondancen fremgår bl.a., at Mikkel Walde lige har købt domænenavnene
”bimweb.eu” og ”bim-web.eu” med fem års forudbetaling, så ”vi er klar til EU-ekspansion”.
Endvidere fremgår, at Mikkel Walde forestiller sig, at man bruger .eu fra start, men således at .dk
viderestiller til .eu.
Bilag F er et udateret skærmprint fra hjemmesiden www.whois.eurid.eu, hvoraf fremgår, at
domænenavnet ”bimweb.eu” er registreret den 24. juni 2014 af Mikkel Walde.
I replikken har klageren bl.a. anført følgende:
”…
Efter gennemlæsning af svarskrift, finder vi ganske få relevante punkter at kommentere på.
Nedenstående følger relevante bemærkninger:
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1. Det er korrekt at ideen om BIMweb og indkøbet af bimweb.dk er sket i CADit ApS’ regi før
stiftelsen af BIMweb ApS. Men netop dette at CADit ApS har stiftet BIMweb ApS og bragt
både ide og domæne ind i denne juridiske enhed, er jo sagens kerne.
2. At Mikkel Walde Holding ApS har bimweb.eu bør ikke have nogen relevans for ejerskabet
af bimweb.dk. Vi siger dog tak for dette opmærksomhedspunkt, og vil ved først mulige
lejlighed overføre bimweb.eu til BIMweb ApS, hvor dette også rettelig hører til.
3. At projektwebbet har ligget på bimweb.eu er korrekt. Bimweb.dk har hostet en hjemmeside
rettet til den danske del af markedet om portalen. Dermed er bimweb.dk en mindst lige så
vigtig del af forretningen.
Vi må fastholde vores position at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik ved
at have bragt domænenavnet ”bimweb.dk” ind i firmaet bimweb ApS og bygget en onlineservice
på dette. Ved udtrædelse af bimweb ApS har indklagede nægtet at overdrage domænet til klageren. Bimweb.dk er identisk med navnet på klagers juridiske enhed bimweb ApS og som klager
har en åbenbar interesse i at kunne anvende som domænenavn under top leve domænet .dk.”
I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:
”…
Jeg har ikke nye kommentarer til sagen, men vil svare på tre konkrete punkter, klageren
fremfører:
1. Domænenavnet bimweb.dk har en værdi i sig selv og ikke bare som et duplikat af
firmanavnet BIMweb ApS. Domænenavnet har aldrig været bragt ind i den juridiske enhed
BIMweb ApS. Domænenavnet har været til låns for BIMweb ApS med håb om, at det
lykkedes at udvikle et salgbart projektweb. Det lykkedes desværre ikke. CADit ApS ønsker
stadig at udvikle et nyt projektweb med det unikke navn bimweb.dk, dog i samarbejde med
andre programmører.
2. Jeg modtager takken og kan forstå, at klageren nu har skiftet holdning omkring ejerskabet
af de anvendte domænenavne i virksomheden BIMweb ApS.
3. Som anført i mit svarskrift har klageren siden årsskiftet været vidende om, at bimweb.dk
ville forblive hos CADit ApS. Alligevel bliver der ikke taget aktion på dette før mere end
fire måneder efter, ved indsendelse af klagen til Klagenævnet for Domænenavne. Dette
underbygger på ingen måde klagers behov for adgang til domænenavnet bimweb.dk.”
Ved opslag den 30. september 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk)
har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”bimweb.dk”. I
samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (CA13693-DK)
er anført som registrant af yderligere 28 domænenavne udover det omtvistede. Det drejer sig således
om følgende domænenavne:
bim-audit.dk

bim-build.dk

bim-care.dk
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bim-hub.dk
bim-item.dk
bim-items.dk
bim-koordinator.dk
bim-project.dk
bim-server.dk
bim-web.dk
bimaudit.dk
bimbuild.dk

bimcare.dk
bimhub.dk
bimitem.dk
bimitems.dk
bimkoordinator.dk
bimproject.dk
bimserver.dk
cad-it.dk
ikt-koordinator.dk

ikt-koordinering.dk
ikt-ledelse.dk
ikt-leder.dk
iktkoordinator.dk
iktkoordinering.dk
iktledelse.dk
iktleder.dk

Sekretariatet har ved opslag den 30. september 2017 på de første 10 af ovennævnte domænenavne,
som indklagede er registrant af, konstateret, at der i samtlige tilfælde fremkom tilsyneladende
identiske hjemmesider omhandlende CADIT ApS. Af hjemmesiderne fremgår bl.a., at ”CADit
gennemgår jeres CAD-, BIM- og IT-værktøjer og optimerer projekteringsforløbet, både når det
gælder 2D tegningsproduktionen og 3D BIM-projektering”.
Ved opslag den 1. oktober 2017 på ”bimweb.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.
archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt fire gange i perioden fra den
10. januar 2016 til den 2. oktober 2016. Hjemmesiden ses i alle fire tilfælde at have været anvendt til
brug for en hjemmeside vedrørende en kommunikationsplatform ved navn ”BIMWEB”. Sekretariatet
har taget følgende kopi af hjemmesiden som den senest er lagret den 2. oktober 2016:
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Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 30. september 2017 på ”bimweb” blev
antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 114, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk.
Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 29, idet Google udelod
nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 29 søgeresultater. Af disse 29 søgeresultater
fremstod hovedparten med relation til klageren, mens ingen af søgeresultaterne fremstod med relation
til indklagede.
Ved en lignende søgning i Google på ”bim web” den 30. september 2017 blev antallet af
søgeresultater oplyst til at være ca. 35. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater
begrænset til 19, idet Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 19
søgeresultater. Af disse 19 søgeresultater fremstod ingen med relation til klageren eller indklagede.
Søgeresultaterne vedrørte en række forskelligartede forhold, herunder navnlig BIM i betydningen
”Building Information Modeling”.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagede i 2013 registrerede domænenavnet ”bimweb.dk” med henblik på at oprette en online
service med dette navn,
• at indklagede i 2015 stiftede selskabet BIMweb ApS sammen med tre andre og at formålet hermed
var at drive en online service med dette navn fra bl.a. domænenavnet ”bimweb.dk”,
• at den nævnte online service gik i luften efter et års arbejde på bl.a. domænenavnet ”bimweb.dk”,
• at servicen stadig er online fra domænenavnet ”bimweb.eu”, som er registreret af Mikkel Walde,
men snart muligt vil blive overført til klageren,
• at projektwebbet har ligget på domænenavnet ”bimweb.eu”, men at ”bimweb.dk” har hostet en
hjemmeside rettet til den danske del af markedet,
• at indklagede udtrådte af BIMweb ApS pr. 31. december 2016, hvor indklagede siden har nægtet
at overdrage domænenavnet ”bimweb.dk” til klageren,
• at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have bragt domænenavnet
”bimweb.dk” ind i BIMweb ApS og bygget en online service på det,
• at domænenavnet ”bimweb.dk” er identisk med klagerens registrerede selskabsnavn, hvorfor
klageren har en åbenbar interesse i at råde over domænenavnet,
• at indklagede ikke pt. benytter domænenavnet ”bimweb.dk”, ligesom indklagede ikke har
dokumenteret et reelt behov for at kunne gøre brug af domænenavnet ”bimweb.dk”, og
• at domænenavnet ”bimweb.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende,
• at indklagede gennem snart 15 år har serviceret den danske byggebranche med digitale og
processuelle løsninger på de mange udfordringer, som en byggeproces indeholder,
• at indklagede er markedsledende indenfor de nye processer, der er indført i forbindelse med
byggebranchens overgang til BIM (Building Information Modeling),
• at BIM er en ny arbejdsmetode, der med Erhvervs- og Byggestyrelsens initiativ ”Det Digitale
Byggeri” blev igangsat i Danmark tilbage i 2002,
• at indklagede lige siden sin involvering i dette initiativ har understøttet BIM-udviklingen af
branchen henimod et mere effektivt byggeri,
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• at indklagede således i dag er en anerkendt aktør, der har været afgørende for flere store
virksomheders overgang til BIM-projektering,
• at indklagede registrerede domænenavnet ”bimweb.dk” i sommeren 2013 og efter udarbejdelse af
en detaljeret projektbeskrivelse begyndte at søge samarbejdspartnere til et nyt projektweb,
• at projektwebbet ”bimweb.dk” opstod som en idé hos indklagede i efteråret 2012, idet mange
projektwebs indenfor byggebranchen ikke besad den ønskede brugervenlighed mv.,
• at indklagede gennem Stenild Holding ApS i juni 2014 indgik et samarbejde tre andre selskaber –
Mikkel Walde Holding ApS, Nand ApS og Xor ApS,
• at projektwebbet af indklagede var fastlagt til at anvende domænenavnet ”bimweb.dk”, hvorfor
det blev aftalt at navngive den fremtidige fælles virksomhed BIMweb ApS,
• at Mikkel Walde Holding i juni 2014 registrerede domænenavnet ”bimweb.eu”, idet det senere
blev aftalt at anvende dette domænenavn som basis for projektwebbet i stedet for ”bimweb.dk”,
• at det oprindeligt blev aftalt, at der skulle foreligge en testversion af projektwebbet indenfor en
måned og at det færdige projektweb skulle være salgbart i løbet af andet halvår af 2014,
• at der først i slutningen af oktober 2015 – med bistand fra eksterne udviklere – kom til at foreligge
en testversion af projektwebbet,
• at det aldrig lykkedes at få udviklet en færdig, salgbar løsning af projektwebbet før indklagede den
31. december 2016 forlod BIMweb ApS,
• at indklagede tilbød de tre tilbageværende parter at de kunne låne domænenavnet ”bimweb.dk” i
en periode på op til tre måneder,
• at domænenavnet ”bimweb.dk” på daværende tidspunkt indeholdt et link til ”bimweb.eu”, og at
tilbuddet sikrede muligheden for at gennemføre de fornødne tilpasninger,
• at projektwebbet altid har ligget under domænenavnet ”bimweb.eu”, som er ejet af Mikkel Walde
Holding ApS,
• at alle parter i BIMweb ApS var var bevidste om, at domænenavnet ”bimweb.dk” tilhørte og ville
følge med indklagede,
• at det således på intet tidspunkt har været indikeret, at indklagede ikke skulle forblive ejer af
domænenavnet ”bimweb.dk”,
• at indklagede arbejder på at finde andre samarbejdspartnere til at få udviklet det brugervenlige
projektweb til den danske byggebranche,
• at domænenavnet ”bimweb.dk” er et enestående godt og sigende domænenavn til et projekt, der
med udspring i BIM retter sig mod den danske byggebranche,
• at der ikke behøver være nogen sammenhæng mellem virksomhedsnavn og domænenavn, hvilket
der er mange eksempler på,
• at indklagede dermed ikke har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god
domænenavnsskik, og
• at domænenavnet ”bimweb.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.
Nævnets bemærkninger:
Domænenavnet ”bimweb.dk” blev registreret den 18. juni 2013 af indklagede, som fortsat står som
registrant heraf.
Der er enighed mellem parterne om, at indklagede sammen med tre andre selskaber i 2015 stiftede
firmaet BIMweb ApS. Formålet hermed var at drive en onlineservice fra bl.a. domænenavnet
”bimweb.dk” med henblik på at udvikle et brugervenligt online projektværktøj til byggebranchen.
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Det er også uomtvistet, at indklagede den 31. december 2016 udtrådte af BIMweb ApS, efter at det
ikke var lykkedes at finde en færdig, salgbar løsning for projektwebbet, at indklagede tilbød, at de
tilbageværende tre parter kunne låne ”bimweb.dk” i en periode på op til tre måneder, samt at klager
i dag driver virksomhed under navnet BIMweb ApS.
Klagenævnet finder, at indklagede ved at indgå i samarbejdet om at stifte et selskab ved navn
”BIMweb” med henblik på at udvikle og udbyde webbaserede ydelser inden for byggebranchen, som
navnet ”BIM” (Building Information Modeling) er egnet til at blive opfattet som beskrivende for, og
ved at overlade brugen af det omtvistede domænenavn, ”bimweb.dk”, til dette selskab, har skabt en
formodning for, at retten til at råde over det omtvistede domænenavn blev overdraget til den fælles
virksomhed. Denne formodning bestyrkes efter klagenævnets opfattelse af, at sekretariatets
undersøgelser i sagen har bekræftet klagerens oplysning om, at den omtalte onlineservice gik i luften
efter omkring et års arbejde fra bl.a. domænenavnet ”bimweb.dk”. Det peger efter klagenævnets
opfattelse i samme retning, at der blandt de parter, som indgik i samarbejdet om at oprette
virksomheden var enighed om, at benytte navnet BIMweb ApS, hvilket er identiske med det
omtvistede domænenavn, samt at google-søgning viser, at dette navn fortsat i høj grad forbindes med
klager. Klagenævnet anser endelig formodningen for understøttet af, at det fremgår af sagens
oplysninger, at indklagede ikke på nuværende tidspunkt benytter domænenavnet ”bimweb.dk” på en
aktiv måde.
Indklagede har heroverfor anført bl.a., at det ikke var hensigten, at samarbejdet skulle basere sig på
det omtvistede domænenavn men derimod på EU-domænenavnet bimweb.eu, at indklagede gennem
snart 15 år har leveret digitale og processuelle løsninger på de udfordringer, som en byggeproces
indeholder, og at indklagede er markedsledende inden for de nye processer, der er indført med
branchens overgang til BIM samt at indklagede påtænker at anvende domænenavnet på en måde, som
afspejler domænenavnets signalværdi.
Klagenævnet finder efter en samlet vurdering af de ovenstående omstændigheder, at indklagede ikke
har afkræftet formodningen for, at retten til at benytte det omtvistede domænenavn, ”bimweb.dk”,
retteligt tilkommer klager. Under henvisning hertil finder klagenævnet, at en opretholdelse af
indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf.
domænelovens § 25, stk. 1.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, træffer klagenævnet herefter følgende
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AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”bimweb.dk” skal overføres til klageren, BIMweb ApS.
Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 30. november 2017
_________________
Jacob Waage
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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