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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 

 
J.nr.: 2018-0372 

 
 
Klager: 
 
Birgitte Milling 
Lergravsvej 11A 
3490 Kvistgård 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Flemming Kurt Andersen 
Bybjergvej 19B 
3060 Espergærde 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”enneagramskolen.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
  

Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. januar 2018 med to bilag (bilag 1 og 2). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”enneagramskolen.dk” er registreret den 15. oktober 2015. 
 
Sagsfremstilling: 
 

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 
 

”15/10-2015 oprettede jeg for og med min X-mand tre domænenavne. Min X-mand skulle 

bruge to domænenavne og jeg skulle bruge et domænenavn, enneagramskolen.dk. 

 

Vi blev så skilt i sommer og konfliktniveauet er højt. Derfor ønsker Flemming Kurt Andersen 

ikke og overlevere domænenavn enneagramskolen.dk til mig.  

 
… 
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Enneagramskolen.dk er oprettet af mig. Jeg har betalt for det. Jeg har selv betalt alle afdrag. 

Det er min mailadresse der står under kontakt. Se vedhæftet fil. 

 

…” 

 
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt kopi af en e-mail af 14. marts 2016 fra 
DK Hostmaster, som er sendt til e-mailadressen [udeladt]@gmail.com, der efter det oplyste tilhører 
klageren. Af e-mailen fra DK Hostmaster fremgår det bl.a., at indklagede nu har bekræftet aftalen 
om registreringen af domænenavnet ”enneagramskolen.dk”. 
 
Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er tilsyneladende kopi af et e-mailhoved fra en e-mail af 5. oktober 
2017 sendt fra DK Hostmaster til den oven for under bilag 1 nævnte e-mailadresse vedrørende 
faktura, som ifølge klageren dokumenterer at klageren har betalt alle gebyrer for registreringen af 
domænenavnet ”enneagramskolen.dk”. 
 
Ved opslag den 1. februar 2018 og fornyet opslag den 4. april 2018 på ”enneagramskolen.dk” har 
sekretariatet taget følgende kopi: 
 

 
 
Ved aktivering af punktet ”OM OS” på hjemmesiden, jf. således oven for, har sekretariatet taget 
følgende kopi: 
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Sekretariatet har ved opslag den 4. april 2018 på ”enneagramskolen.dk” i Internet Archive Wayback 
Machine (www.archive.org) konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt tre gange i perioden siden 
indklagedes registrering af domænenavnet og frem til tidspunktet for klagens indgivelse. Hjemme-
siden under domænenavnet ”enneagramskolen.dk” ses at have viderestillet til domænenavnet 
”theartoflearning.dk”, der tilsyneladende har indeholdt en hjemmeside for klageren. Sekretariatet 
har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret første gang den 28. oktober 2016: 
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Ved opslag den 4. april 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at 
indklagede er registrant af domænenavnet ”enneagramskolen.dk”. I samme anledning har 
sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id FA11505-DK ikke er registrant af 
andre domænenavne end det omtvistede under ”.dk”-internetdomænet. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende blandt andet, 

• at klageren den 15. oktober 2015 sammen med sin eksmand registrerede tre domænenavne, 
hvoraf det ene domænenavn var tiltænkt klagerens brug, 

• at det domænenavn, som klageren skulle bruge, var det omtvistede domænenavn 
”enneagramskolen.dk”, 

• at domænenavnet ”ennagramskolen.dk” således er oprettet til klageren, som selv har betalt alle 
afdrag knyttet til registreringen af domænenavnet, 

• at det således også er klagerens e-mailadresse, der er opgivet under kontaktoplysninger, hvilket 
støttes af bilag 1 og 2, 

• at indklagede derfor heller ikke ønsker at overdrage domænenavnet ”enneagramskolen.dk” til 
klageren, og 

• at domænenavnet ”enneagramskolen.dk” på den baggrund bør overdrages 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 indklagede, Flemming Kurt Andersen, ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, 
afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Birgitte Milling, 
indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. 
 
Klageren har over for klagenævnet anført, at klageren sammen med sin eksmand den 15. oktober 
2015 registrerede tre domænenavne, hvoraf det ene domænenavn – ”enneagramskolen.dk” – var 
tiltænkt klagerens brug. Desuden har klageren anført, at klageren selv har betalt samtlige afdrag 
knyttet til registreringen af domænenavnet ”enneagramskolen.dk”, og at det således også er 
klagerens e-mailadresse, der er opgivet under kontaktoplysninger. Endelig har klageren anført, at 
indklagede på grund af de i klageskriftet beskrevne omstændigheder ikke har ønsket at overdrage 
domænenavnet til klageren. 
 
Klagerens oplysninger understøttes efter klagenævnets vurdering af det forhold, at domænenavnet 
”enneagramskolen.dk” på nuværende tidspunkt benyttes til brug for en hjemmeside, som klageren 
tilsyneladende driver. Endvidere tyder sekretariatets undersøgelser på hjemmesiden Internet 
Archive Wayback Machine (www.archive.org) på, at hjemmesiden under det omtvistede 
domænenavn i hvert fald periodevis siden den 28. oktober 2016 har været benyttet for en 
hjemmeside, der drives af klageren. Herudover understøttes klagerens oplysninger vedrørende 
domænenavnet af sagens øvrige oplysninger, jf. således navnlig bilag 1. 
 
Der er derfor efter klagenævnets opfattelse skabt en formodning for, at domænenavnet 
”enneagramskolen.dk” er registreret den 15. oktober 2015 på vegne af og til brug for klageren. 
Indklagede, der som nævnt ikke har svaret i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. Det følger 
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således af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017, at nævnet ved 
bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at 
medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at 
bringe denne bestemmelse i anvendelse.  
 
På den anførte baggrund finder klagenævnet det godtgjort, at domænenavnet ”enneagramskolen.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 overført til sig. 
 
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 

 
A F G Ø R E L S E 

 
Registreringen af domænenavnet ”enneagramskolen.dk” skal overføres til klageren, Birgitte 
Milling. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 23. maj 2018. 
 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 
 (Formand) 

 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 


