KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2017-0239
Klager:
Beredskabsforbundet
Hedelykken 10
2640 Hedehusene
Indklagede:
Thomas Stage Larsen
Slejpnersgade 2, 3. tv.
2200 København N
Parternes påstande:
Klagerens påstande
Registreringen af domænenavnet ”112dag.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 7. september 2017 med seks bilag (bilag 1-6).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”112dag.dk” er registreret den 18. juli 2016.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Pr. 01.08.2016 køber Beredskabsforbundet konceptet "112dag" af Forum for samfundet
beredskab.
Kontrakten foreligger med underskrift, men grundet de fortrolige oplysninger om aftalen, er
aftalen ikke indsat som bilag - da klager erfarer at sager ved klagenævnet efterfølgende
offentliggøres på websitet www.domaeneklager.dk. Ønskes kontrakten og kan den have
afgørende betydning for sagen, kan denne fremsendes som fortroligt materiale.
Beredskabsforbundet køber indklagede til at forestå produktion af et website til formålet på
domænet 112dag.dk. Indklagede leverer et produkt der ikke matcher den opkrævede pris, og
herefter stopper samarbejdet omgående.
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Under arbejdet kommunikere vi sammen om, at domænet 112dag.dk skal overdrages til
Beredskabsforbundet, og vi opgiver vores bruger-id hos DK-hostmaster. Indklagede skriver
selv i mail af 28. februar 2017 til klager (Torben Jensen), Ischiel Frederiksen og Landschef
Niels Bonde Jensen, at indklagede vil overdrage domænet til Beredskabsforbundet (se bilag).
Dette sker dog ikke.
I mail af 19.07.2017 skriver klager til indklagede, at indklagede bedes bringe forholdet i
orden inden for 7 dage. Der kommer intet svar fra indklagede. Herefter forsøger
Beredskabsforbundet - både direktøren og Torben Jensen - at få telefonisk kontakt med
indklagede. Dette lykkes ikke.
Domænet 112dag.dk er pr. 07.09.2017 ikke overdraget til Beredskabsforbundet.
…
Klager skal anmode om medhold i klagen, da Beredskabsforbundet er juridisk ejer af
konceptet 112dag. Beredskabsforbundet afholder første arrangement efter indgåelse af
overdragelsen af konceptet, den 01.12.2017. Beredskabsforbundet har været nødsaget til at
indkøbe domænet 112dagen.dk og påbegynde opbygningen af websitet her, for alternativt at
have en løsning indentil klagen er afgjort. (se bilag - sitet er under opbygning, hvorfor det
ikke er tilgængeligt for offentligheden endnu)
112dag.dk har en naturlig indgang til projektet "112dag - Danmarks beredskabsdag" og bør
tilhøre Beredskabsforbundet, der skal bruge domænet til markedsføring, oplysning, mailkonti
osv.
Indklagede har intet indhold på domænet/webserveren knyttet til 112dag.dk og derfor må det
antages at der ingen aktivitet er forbundet med domænet. Ligeledes viser mail
korrespondancen at indklagede var indkøbt til opgaven, og har derfor ingen personlig eller
kommerciel interesse i domænet. Tilbageholdelsen af domænet kan derfor antages, kun
udelukkende handler om at besværliggøre Beredskabsforbundets arbejdsproces, efter det
afsluttede samarbejde med indklagede, hvor parterne ikke gik hver til sit i fordragelighed.
112dag er en national begivenhed der implicere politi, brand, ambulance, sundhedsfaglige
organisationer, hjemmeværnet, SOK og politiske beslutningstagere. Arrangementet sætter
fokus på Danmarks beredskab, totalforsvar og involvere ordførere, direktører og
myndigheder. Derfor er det af afgørende betydning at konceptet 112dag entydigt peger på det
nationale koncept/event.
Det vil for Beredskabsforbundet og samfundet været problematisk hvis betegnelsen 112dag
bruges i andre sammenhænge, hvorfor Beredskabsforbundet ønsker domænet hjemtaget.”
Bilag 1 og 2 fremstår som skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”112dagen.dk”.
Hjemmesiden fremstår som tilhørende klageren og har overskriften ”112dagen Danmarks
beredskabsdag”.
Bilag 4 er kopi af e-mail af 19. juli 2017 med emneangivelsen ”112 hjemmeside, kontakt til ekstern
webmaster” fra klageren til indklagede, hvori der anmodes om overdragelse af domæne til klageren
inden syv dage.
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Bilag 5 er kopi af e-mail af 28. februar 2017 fra indklagede til klageren, hvori indklagede giver
instrukser om, hvorledes klageren skal indtaste informationer på en hjemmeside, så man kan
tilmelde sig ”112dagen” og endvidere anfører følgende:
”Når det sidste er klar omkring hjemmesiden, vil jeg også overføre domænerne 112dag.dk og
112dagen.dk til jeres centralle profil.
Kontakt mig hvis i løber ind i problemer”
Bilag 6 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”112dagen.dk” har sekretariatet den 9.
januar 2018 taget følgende kopi:

Ved opslag den 9. januar 2018 har sekretariatet konstateret, at der ikke var en hjemmeside med reelt
indhold på domænenavnet ”112dag.dk”, jf. bilag 3.
Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine har sekretariatet konstateret, at der på
domænenavnet ”112dag.dk” den 3. oktober 2016 er arkiveret en hjemmeside med følgende tekst:
”Her kommer hjemmesiden for den årlige 112 dag”.
Den 26. juni 2017 er arkiveret følgende hjemmeside:
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Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren den 1. august 2016 købte konceptet "112dag" af ”Forum for Samfundets
Beredskab”,
• at klageren er ejer af konceptet ”112dag”,
• at ”112dag” er en national begivenhed, der implicerer politi, brandvæsen, ambulance,
sundhedsfaglige organisationer, hjemmeværnet, SOK og politiske beslutningstagere, og sætter
fokus på Danmarks beredskab,
• at domænenavnet ”112dag.dk” er en naturlig indgang til projektet "112dag - Danmarks
beredskabsdag", og domænenavnet ”112dag.dk” bør tilhøre klageren, der skal bruge
domænenavnet til markedsføring, oplysning, mail-konti osv,
• at klageren havde indgået aftale med indklagede om, at indklagede skal forestå produktion af en
hjemmeside på domænenavnet ”112dag.dk”,
• at indklagede ikke leverede en tilfredsstillende hjemmeside, hvorefter samarbejdet mellem
klageren og indklagede stoppede,
• at det var aftalt mellem klageren og indklagede, at domænenavnet ”112dag.dk” skulle
overdrages til klageren,
• at indklagede ikke har taget domænenavnet ”112dag.dk” i brug,
• at indklagede ikke har nogen personlig eller kommerciel interesse i domænenavnet
”112dag.dk”, og
• at indklagede fastholder registreringen af domænenavnet ”112dag.dk” for at besværliggøre
klagerens arbejdsproces.
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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.
Klageren har oplyst at være indehaver af konceptet ”112dag”, der refererer til Danmarks
beredskabsdag, som er et tilbagevendende arrangement med forskellige aktører med forbindelse til
Danmarks beredskab. Klageren har endvidere oplyst, at klageren havde indgået aftale med
indklagede om, at indklagede skal forestå produktion af en hjemmeside på domænenavnet
”112dag.dk”, og at samarbejdet stoppede, fordi indklagede ikke leverede en tilfredsstillende
hjemmeside. Det fremgår yderligere af sagens oplysninger, at det var aftalt mellem klageren og
indklagede, at domænenavnet ”112dag.dk” skulle overdrages til klageren, jf. bilag 5, og at der på
hjemmesiden på domænenavnet ”112dag.dk” i 2016 og 2017 har været omtale af eller henvisning
til ”112dag” eller ”112dagen”.
På den anførte baggrund finder klagenævnet det godtgjort, at domænenavnet ”112dag.dk” er
registreret på vegne af og til brug for klageren.
Da klageren må anses for at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede
domænenavn, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet ”112dag.dk” overført til sig.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”112dag.dk” skal overføres til klageren, Beredskabsforbundet.
Overførslen gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato: 13. februar 2018

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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