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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0152 
 
 
 
Klager: 
 
Danefæ ApS/ Louise Warberg Hækkerup 
Classensgade 47, st. tv. 
2100 København Ø 
 
Indklagede: 
 
Leona Macedo 
215 curtis street 
15235 pittsburgh 
USA 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” slettes. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 24. august 2017 med to bilag (bilag 1-2). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” er registreret den 20. november 2016. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Ved opslag i det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at Louise Warberg 
Hækkerup er medstifter af og en del af direktionen hos Danefæ ApS. 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Danefæ Aps producerer tøj og sælger det under navnet Danefæ. Salg og produktion er sket 

igennem 11 år, og Danefæ er et kendt varemærke i Danmark og udlandet. Selskabet omsætter 

for omkring 40 mio årligt. En stor del af omsætningen sker fra siden www.danefae.dk 

En af Danefæs vigtige produkter er damevinterjakker. 
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Danefæ er af flere kunder blevet gjort opmærksomme på, at der er lavet siden 

http://www.danefævinterjakke.dk, som ”sælger” Danefætøj. Danefæ har dog ikke solgt varer 

til pågældende, og der sælges størrelser, der aldrig er produceret, hvorfor de ikke kan leveres 

af pågældende. Siden er derfor rent skam og ødelægger vores varemærke. Ligeledes bruges 

der forkerte førpriser på varerne. 

….. 

- Danefæ ApS har retten til varemærket Danefæ, idet varemærket er taget i brug af 

Danefæ og benyttet i 11 år, og er et anerkendt og velkendt brand 

- Varemærket misbruges, idet det anvendes uden Danefæs tilladelse, og idet der 

 er tale om en ”skam” side, som vil snyde kunderne, hvilket miskreditere Danefæ 

- Siden er lavet således, at folk vil blive snydt til at tro, at det er Danefæ, der står bag, 

hvilket ligeledes vil miskreditere Danefæ.” 

 

Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet konstateret, at Louise 
Hækkerup den 16. september 2005 fik registreret ordet DANEFÆ som varemærke i følgende 
klasser: 
 

18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 

andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og 

spadserestokke, piske og sadelmagervarer. 

 

24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. 

 

25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” har sekretariatet den 29. august 2017 taget 
følgende kopi: 
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Ved fornyet opslag den 10. december 2017 var der ikke nogen aktiv hjemmeside på domænenavnet. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren producerer tøj, der markedsføres under betegnelsen ”Danefæ”, 

• at klageren har varemærkeret til betegnelsen ”Danefæ”, 

• at betegnelsen ”Danefæ” er et kendt varemærke i Danmark, 

• at et af klagerens vigtige produkter er damevinterjakker, 

• at domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” bruges til en hjemmeside, der foregiver at sælge 
klagerens produkter, og 

• at domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” bruges til en hjemmeside, som vil snyde kunderne og 
dermed miskreditere 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 af 2. august 2017. 
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Louise Warberg Hækkerup, der er medstifter af og i direktionen for selskabet Danefæ ApS, er 
ifølge sagens oplysninger indehaver af en dansk varemærkeregistrering af ordmærket DANEFÆ for 
varemærkeklasserne 18, 24 og 25, der bl.a. omfatter beklædningsgenstande. 
 
Dette varemærke er herefter beskyttet efter varemærkelovens § 4, stk. 1, der har følgende ordlyd: 
 

”§ 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at 

gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 

1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er 

taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er 

beskyttet, 

2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af 

samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der 

er en forbindelse med varemærket.”  
 
Domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” består af en sammensætning af Louise Warberg Hækkerups 
beskyttede varemærke DANEFÆ med det almindelige generiske ord ”vinterjakke”, der betegner 
den vareart, som indklagede har anvendt domænenavnet for. Den kendetegnsbærende del af 
domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” er således identisk med Louise Warberg Hækkerups 
registrerede varemærke. 
 
Domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” har i en periode været anvendt til en hjemmeside, hvorfra 
indklagede har udbudt jakker, som præsenteredes som værende af mærket DANEFÆ. 
Domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” indeholder Louise Warberg Hækkerups varemærke 
DANEFÆ som dominerende bestanddel. Indklagedes tidligere brug af domænenavnet var derfor 
egnet til at give det indtryk, at anvendelsen skete efter autorisation fra Louise Warberg Hækkerup, 
og det fremgår af sagens oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation. Indklagede har 
således ved sin brug af domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” uden samtykke fra Louise Warberg 
Hækkerup gjort erhvervsmæssig brug af varemærket DANEFÆ i forbindelse med markedsføring af 
varer på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med varemærket. 
 
Efter sagens oplysninger anvendtes det omtvistede domænenavn til en hjemmeside, hvorfra der 
tilsyneladende skete salg af jakker af mærket DANEFÆ. Indklagede kan, såfremt der måtte have 
været tale om originale produkter af mærket DANEFÆ, derfor påberåbe sig de begrænsninger i 
Louise Warberg Hækkerups varemærkeret, der følger af varemærkelovens §§  5 og 6. Disse 
bestemmelser er sålydende: 
 

”Begrænsninger i indehaverens rettigheder 
 

§ 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god 

markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af 

1) eget navn og egen adresse, 

2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, 

anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for 

præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, eller 

3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller 

tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. 
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Konsumption 
§ 6. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af 

indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske 

Fællesskaber under dette mærke. 

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig 

fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, 

efter at de er markedsført.” 

 

Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et 
varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse 
mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også de principper, som 
fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 
(BMW mod Deenik). 
 
Da varemærket DANEFÆ udgør den dominerende del af domænenavnet ”danefævinterjakke.dk”, 
er indklagedes tidligere brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det indtryk, at 
anvendelsen skete efter autorisation fra Louise Warberg Hækkerup, og det fremgår af sagens 
oplysninger, at der ikke findes en sådan autorisation. Indklagedes brug af domænenavnet 
”danefævinterjakke.dk” var endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og 
tjenesteydelser, som tilsyneladende blev udbudt på hjemmesiden. Den brug, som indklagede gjorde 
af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke støttes på varemærkelovens §§ 5 og 6, hvorfor 
brugen udgjorde en krænkelse af Louise Warberg Hækkerups rettigheder efter varemærkelovens § 
4. 
 
Da indklagede herefter ikke findes at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde 
registreringen af domænenavnet ”danefævinterjakke.dk”, træffer klagenævnet herefter i medfør af 
domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
 

 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”danefævinterjakke.dk” skal slettes. Sletningen skal gennemføres 
straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 8. januar 2018 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


