KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2018-0390
Klager:
Breum Byg ApS
c/o Morten Breum Nielsen
Kollens Møllevej 53
8464 Galten
Danmark
Indklagede:
Smith Judith
221 Elmwood Avenue, #1
07111 IRVINGTON
USA
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”breumbyg.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 17. januar 2018 med tre bilag (bilag 1-3).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”breumbyg.dk” er registreret den 10. januar 2018.
Sagsfremstilling:
Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet Breum Byg ApS (CVR-nummer 37436062) med startdato den 9. februar 2016.
Selskabets formål er aktiviteter med tømrervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed, og
selskabet
er
desuden
registeret
under
branchekode
”433200
Tømrerog
bygningssnedkervirksomhed”.
Sekretariatet har ved en søgning den 4. april 2018 i Google (www.google.dk) konstateret, at der
under domænenavnet ”breum-byg.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens virksomhed. Ved
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opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet
konstateret, at domænenavnet ”breum-byg.dk” er registreret den 10. januar 2018, og at registranten
af domænenavnet desuden er ”Web-Koncept”.
Ved opslag den 4. april 2018 på ”breum-byg.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

Ved at klikke på feltet ”PROFIL” midt på hjemmesiden, jf. således oven for, fremkom følgende
beskrivelse af klagerens virksomhed:
”Breum Byg ApS
Breum Byg er et lille solidt tømrerfirma, med base i Stjær, nær Århus. Firmaet er stiftet af
Morten Breum Nielsen i februar 2016.
Med 14 år i faget har jeg opbygget en bred erfaring med alt fra de helt små opgaver, til
kæmpe prestige byggerier og alt midt i mellem. Her har jeg haft mulighed for at holde mig
løbende opdateret på nye byggeteknikker og løsninger, så derfor kan jeg tilbyde en helt
opdateret service.”
…”
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Jeg fik oprettet www.breumbyg.dk til mit tømrerfirma for nogle år siden.
Den har altid kørt fint, indtil jeg pludselig fik en rykker fra DK Hostmaster, som bad mig
betale 50 kr. for domænet.
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Dette kunne jeg ikke, da Web consept står som ejer af domænet. De ville hjælpe mig med at
ændre ejerforhold, så jeg kunne betale.
Grundet jul og nytår, gik sagen desværre i glemmebogen.
Da jeg så efter nytår ville google mit firma, fandt jeg, at min side var lukket ned, og alle
placeringer på google væk.
Jeg tog kontakt til Web consept, som fortalte mig, at siden var opsnappet af en person i USA.
Her sidder jeg så i dag, uden min hjemmeside.
Domænet er fortsat lukket ned.
…
Jeg mener jeg skal have medhold i min klage, da dette tydeligt er en sag om fusk, eller i hvert
fald nogen der udnytter kø systemet til at opkøbe domæner, evt. for at få penge for at sælge
dem tilbage, eller evt. skaffe flere klik på nogle sider.
En person i USA har ingen gevinst i at eje et dansk tømrerfirma domænenavn.
…”
Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 17. januar 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen.
Bilag 2 fremstår som en udateret skrivelse fra WEB-KONCEPT A/S til klageren. Af denne
skrivelse fremgår bl.a. følgende:
”…
Vi blev gjort opmærksomme på at din hjemmeside er blevet permanent suspenderet grundet
manglende betaling hos DK Hostmaster.
Du modtager hvert år en regning på 50 kr., denne regning er i dit tilfælde nok blevet overset
eller glemt.
Fornyer man ikke betalingen, kan domænet blive frigjort at DK Hostmaster, og så vil du ikke
længere eje det.
Dette er nu desværre tilfældet, og dit domænenavn er ledigt på markedet.
Domænet skal derfor gen-erhverves for at din hjemmeside kan komme online igen.
Enten bedes du købe domænet selv, og sende os nødvendige oplysninger til kontrolpanelet
hertil, så vi kan viderestille navneserver, eller gøre os opmærksom på at vi kan sende en
redelegeringsanmodning, som vil have samme effekt.
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Alternativt så tilbyder vi at købe og registrerer domænet på ny for dig, for 345,00 DKK.
…”
Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er en udateret skrivelse fra WEB-KONCEPT A/S stilet til
Klagenævnet for Domænenavne, hvori der bl.a. er anført følgende:
”…
Vores kunde Morten Breum, ejer af Breum Byg ApS, er desværre end i en noget problematisk
situation ved at hans domænenavn er blevet snuppet af udenlandsk person med hensigt at
misbruge hans dannede placeringer og trafik på google.
Vi har i sin tid købt domænet, som har skulle overdrages til Morten. Desværre var der
problemer med overdragelsen, som resulterede i at domæne blev ledigt og opsnappet af denne
nuværende registrant:
…
Før dette, var domænet registreret til os med oplysningerne:
…
Hovedformålet med dokumentet her er at understrege at domænets ejerskab er ment til at
være Breum Byg ApS, vi beder derfor sagsbehandlere her om at betragte domænet som at
være Mortens tidligere registreringer, frem for vores.
…”
Ved sekretariatets opslag den 25. januar 2018 og fornyet opslag den 4. april 2018 på ”breumbyg.dk”
fremkom der ingen hjemmeside.
Ved opslag den 4. april 2018 på ”breumbyg.dk” i Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden ikke ses at være lagret.
Sekretariatet har ved e-mail af 3. april 2018 anmodet DK Hostmaster om at oplyse
registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”breumbyg.dk”. DK Hostmaster har i den
anledning oplyst, at det omtvistede domænenavn blev registreret den 17. august 2016 af Benjamin
Jensen, men at registrantoplysningerne den 1. november 2016 blev rettet i forbindelse med DK
Hostmasters validering af registrantoplysninger, således at registrantoplysningerne herefter var
WEB-KONCEPT A/S (CVR-nummer 35531750). Endvidere har DK Hostmaster oplyst, at
domænenavnet den 10. januar 2018 blev slettet som følge af, at den daværende registrant ved
anvendelse af DK Hostmasters onlinebetaling den 27. december 2017 fravalgte at betale fornyelse
af registreringen. Domænenavnet blev herefter den 10. januar 2018 – dvs. samme dag som
sletningen blev effektueret – registreret af indklagede.
Sekretariatet har ved opslag den 4. april 2018 i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at der
er registreret et aktieselskab under navnet WEB-KONCEPT A/S (CVR-nummer 35531750) med
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startdato den 1. november 2013. Selskabet har til formål at sælge og hoste hjemmesider udviklet i
wordPress til små og mellemstore virksomheder i Danmark, og selskabet er registreret under
branchekode ”620100 Computerprogrammering”.
Ved opslag den 4. april 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at
indklagede er registrant af domænenavnet ”breumbyg.dk”. I samme anledning har sekretariatet
konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SJ7057-DK) ikke er registrant af andre
domænenavne end det omtvistede domænenavn under ”.dk”-internetdomænet.
Ved sekretariatets søgning på ”breumbyg” den 4. april 2018 i Google (www.google.dk) blev
antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 905, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk.
Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 34, idet Google udelod
nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de viste 34 søgeresultater. Af disse 34
søgeresultater vedrørte 33 søgeresultater klageren eller omtale heraf, mens ingen af søgeresultaterne
vedrørte indklagede eller omtale heraf.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren driver tømrervirksomhed og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under
navnet Breum Byg ApS med startdato den 9. februar 2016
• at klageren fik registreret domænenavnet ”breumbyg.dk” til brug for den nævnte virksomhed for
nogle år siden,
• at det altid har kørt fint, inden klageren pludselig fik en rykker fra DK Hostmaster, der
anmodede om betaling for registreringen af domænenavnet,
• at domænenavnet ”breumbyg.dk” formelt er registreret af selskabet WEB-KONCEPT A/S,
hvorfor klageren ikke kunne foretage betalingen,
• at WEB-KONCEPT A/S lovede at hjælpe klageren med at ændre registreringsforholdene, men at
sagen på grund af jul og nytår desværre gik i glemmebogen,
• at klageren efter nytår blev bekendt med, at klagerens hjemmeside under domænenavnet
”breumbyg.dk” var lukket ned,
• at klageren derfor tog kontakt til WEB-KONCEPT A/S, som oplyste klageren om at
domænenavnet var blevet opsnappet af indklagede,
• at indklagede ikke ser ud til på nuværende tidspunkt at gøre brug af domænenavnet
”breumbyg.dk”, der således ingen hjemmeside indeholder,
• at det er tydeligt, at indklagede har registreret domænenavnet ”breumbyg.dk” med henblik på
videresalg eller for eventuelt at skaffe klik på nogle hjemmesider,
• at en person i USA således ingen interesse kan have i et domænenavn, der er identisk med
navnet på en dansk tømrervirksomhed, og
• at domænenavnet ”breumbyg.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.
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Nævnets bemærkninger:
Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”breumbyg.dk” er uden
erhvervsmæssig betydning for indklagede, Smith Judith, 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).
Da indklagede ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af
klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Breum Byg ApS, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i
klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017.
Som sagen foreligger oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes
registrering og opretholdelse af domænenavnet ”breumbyg.dk” er i strid med god
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik”.
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. De forhold, der indgår i vurderingen af god
domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere
tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af
kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes
over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:
”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette
skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning
mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål.
I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god
domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den
samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde,
sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets
anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af
domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende
forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden
lovgivning m.v.
Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante
at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis
være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for
etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en
tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere
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tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af
domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”
Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk.
1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et
domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser.
Klageren har over for klagenævnet anført, at klageren gennem flere år har drevet tømrervirksomhed
under navnet Breum Byg ApS, og at klageren i den forbindelse fik registreret domænenavnet
”breumbyg.dk”, som klageren siden har gjort brug af. Desuden har klageren anført, at
domænenavnet ”breumbyg.dk” formelt blev registreret af selskabet WEB-KONCEPT A/S, men at
det pågældende domænenavn reelt tilhører klageren. Endelig har klageren anført, at klageren på
grund af de formelle registreringsforhold ikke selv havde mulighed for at betale for fornyelse af
domænenavnsregistreringen, og at man desværre ikke nåede at ændre registreringsforholdene inden
domænenavnet blev slettet.
Det fremgår af oplysninger fra DK Hostmaster, som sekretariatet har indhentet, at domænenavnet
”breumbyg.dk” blev registreret den 17. august 2016 af Benjamin Jensen, dog således at
registrantoplysningerne blev rettet den 1. november 2016 til WEB-KONCEPT A/S i forbindelse
med DK Hostmasters validering af disse oplysninger. Endvidere fremgår det, at domænenavnet blev
slettet den 10. januar 2018 som følge af, at den daværende registrant ved anvendelse af DK
Hostmasters onlinebetaling fravalgte at betale for fornyelse af registreringen. Domænenavnet blev
herefter samme dag registreret af indklagede.
Klagerens oplysninger om de reelle registreringsforhold for så vidt angår domænenavnet
”breumbyg.dk” understøttes af de historiske registreringsoplysninger, som sekretariatet har
indhentet hos DK Hostmaster, idet domænenavnet forud for indklagedes registrering var registreret
af WEB-KONCEPT A/S. Endvidere understøttes klagerens oplysninger af bilag 2 og 3, hvoraf det
fremgår, at domænenavnet ”breumbyg.dk” oprindeligt blev registreret af WEB-KONCEPT A/S,
men at domænenavnet blev registreret på vegne af og til brug for klageren.
Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i at kunne råde over domænenavnet
”breumbyg.dk”.
Indklagede har som nævnt oven for ikke svaret i sagen, men det fremgår af sagens oplysninger, at
indklagede ikke på nuværende tidspunkt gør brug af domænenavnet ”breumbyg.dk”, ligesom der
heller ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger, der tyder på, at indklagede tidligere har gjort brug
af det omtvistede domænenavn. Det er derfor klagenævnets opfattelse, at indklagede – i
modsætning til klageren – ikke har nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet på en
måde, som afspejler dets signalværdi.
Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for
klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”breumbyg.dk”, og at den
interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må
føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god
domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
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I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”breumbyg.dk” skal overføres til klageren, Breum Byg ApS.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 23. maj 2018.

___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Jeppe Juul
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