KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2017-0370
Klager:
Annette Freuendal-Petersen
Langkær Vænge 88
3500 Værløse
Indklagede:
Samsøe Crawfurd
Baotun Road 99. 4, 902
200011 Shanghai
Kina
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. januar 2018 med to bilag (bilag 1-2).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk” er registreret den 23. marts 2017.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Da jeg tidligere har haft en smerteklinik (jeg er læge), har jeg i den forbindelse haft en
hjemmeside med det indklagede domænenavn, ballerupsmerteklinik.dk. Da klinikken lukkede i
2015, afregistrerede jeg domænenavnet 15.6.2015. I 2017 er domænenavnet købt af et
kinesisk firma. De har på domænenavnet lavet en hjemmeside, som havde helt samme layout
med samme farver og billeder og tekst fra min tidligere hjemmeside og med mit navn øverst
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på siden. Noget af teksten på forsiden lå under diverse menupunkter, da det var min
hjemmeside. Nederst har de tilføjet sponsorlinks til køb af bitcoins, opkøb af dødsboer etc.
Sagen er meldt til politiet 21.12.17, og de har meddelt mig 22.12.17, at de henlægger sagen.
Siden er dags dato lukket, efter jeg har henvendt mig til det firma, som er aktuel navneserver
(webdomain.dk).
[…]
Som privatperson ønsker jeg ikke mit navn misbrugt til en hjemmeside/internettet, som jeg
ikke har noget med at gøre. Som læge ønsker jeg ikke mit navn tilgængeligt på hjemmesider,
som jeg ikke har forbindelse til, og specielt ønsker jeg ikke mit faglige virke associeret til køb
af bitcoins, opkøb af dødsboer etc.
Da jeg aktuelt ikke ejer domænenavnet, kan firmaet, som ejer det, til hver en tid blot lave en
ny hjemmeside med brug af mine oplysninger/mit navn. Den eneste måde at forsøge at
forhindre det på er ved at købe domænenavnet igen og beholde det, selvom jeg ikke selv skal
have en hjemmeside med det domænenavn.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende
domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk”.
Som bilag 2 har klageren fremlagt en række udaterede skærmprint fra hjemmesiden under
domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk”, herunder følgende:
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Ved sekretariatets opslag den 15. januar 2018 og fornyede opslag den 8. april 2018 på
”ballerupsmerteklinik.dk” fremkom ingen hjemmeside.
Ved opslag den 8. april 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har
sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet
”ballerupsmerteklinik.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under
samme bruger-id (SC8899-DK) ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det
omtvistede.
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Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren er registreret som fuldt ansvarlig
deltager i en enkeltmandsvirksomhed under navnet ”Speciallæge i anæstesiologi Annette
Freuendal-Pedersen”. Virksomheden er registreret under branchekode ”862200 Praktiserende
speciallæger”.
Sekretariatet har ved e-mail af 9. april 2018 anmodet DK Hostmaster om at oplyse
registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk”. DK Hostmaster har i
den forbindelse oplyst, at domænenavnet første gang blev registreret den 14. juni 2007 af klageren.
Endvidere har DK Hostmaster oplyst, at domænenavnet den 14. juli 2015 blev slettet af klageren,
hvorefter domænenavnet blev registreret den 23. marts 2017 af indklagede.
Ved opslag den 8. april 2018 på ”ballerupsmerteklinik.dk” i Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at der i alt 17 gange er lagret hjemmesider under
domænenavnet i perioden fra den 21. april 2010 til den 11. september 2017. Det fremgår i den
forbindelse, at domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk” i perioden fra den 21. april 2010 og frem
til den 16. december 2014 har været anvendt til en hjemmeside for klagerens lægepraksis inden for
smertebehandling. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden, som den er lagret den 16.
december 2014:

I den efterfølgende periode ses Internet Archive Wayback Machine at have lagret hjemmesider
under domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk” 5 gange i 2017. Ved samtlige af disse lagringer
fremgår en hjemmeside, som udelukkende indeholder teksten ”WEBDOMAIN”.
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Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren er læge og tidligere har drevet en lægeklinik inden for smertebehandling og i den
forbindelse har haft registreret domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk” til brug for en
hjemmeside for lægeklinikken,
• at klageren slettede domænenavnet i 2015, da klagerens lægeklinik lukkede,
• at domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk” i 2017 er blevet registreret af en kinesisk
virksomhed, som har anvendt domænenavnet til oprettelse af en hjemmeside, der i det
væsentlige var en kopi af klagerens tidligere hjemmeside, herunder med angivelse af klagerens
navn og titel øverst på hjemmesiden og med en række sponsorerede links indsat nederst på
hjemmesiden om bl.a. køb af bitcoins, opkøb af dødsboer mv.,
• at klageren den 21. december 2017 har anmeldt sagen til politiet, som har oplyst, at sagen er
henlagt,
• at klagerens hjemmeside på nuværende tidspunkt er blevet lukket, efter at indklagede har
henvendt sig til virksomheden Webdomain, der har hosted indklagedes hjemmeside,
• at klageren ikke ønsker sit navn misbrugt på internettet, og som læge ikke ønsker sit navn
tilgængeligt på hjemmesider, som hun ikke har forbindelse til, herunder navnlig ikke ønsker sit
faglige virke forbundet til køb af bitcoins, opkøb af dødsboer mv.,
• at den nuværende registrant af domænenavnet på ny vil kunne lave en hjemmeside under det
omtvistede domænenavn med brug af oplysninger om klageren, og at den eneste måde, klageren
kan forhindre dette på, er ved at opnå registrering af domænenavnet, selvom klageren ikke i
øvrigt påtænker at benytte domænenavnet, og
• at domænenavnet på den baggrund bør overføres til 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 det på baggrund af det oplyste ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk”
er uden erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som
repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26.
februar 2014 om internetdomæner (domæneloven).
Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag
af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets
forretningsorden af 1. december 2017.
Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at
overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk”
er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om
internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik.”
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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.
På baggrund af sagens oplysninger lægger klagenævnet til grund, at indklagede i en periode har
anvendt domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk” til brug for en hjemmeside, der i det væsentlige
fremstår som en kopi af klagerens tidligere hjemmeside under samme domænenavn, dog således at
der på indklagedes hjemmeside er indsat en række sponsorerede links om forskellige emner.
Indklagedes benyttelse af domænenavnet – der efter det oplyste er sket uden klagerens samtykke –
har karakter af en grov snyltning på og misbrug af klagerens navn og titel mv. og udgør formentlig
tillige en retsstridig anvendelse heraf med henblik på at skabe en forveksling med klageren.
Indklagedes registrering og brug af domænenavnet fremstår således som illoyal og chikanøs over
for klageren.
Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede ikke har en legitim interesse i fortsat at
opretholde registreringen af domænenavnet ”ballerupsmerteklinik.dk”, og at indklagedes
registrering og brug af domænenavnet udgør en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god
domænenavnsskik.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”ballerupsmerteklink.dk” skal overføres til klageren, Annette
Freuendal-Petersen. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 23. maj 2018.
___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Jeppe Juul

6

