KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0423
Klager:
Danhostel Danmarks Vandrerhjem
Rathsacksvej 1, 3. th.
1862 Frederiksberg C
Danmark
Indklagede:
Benjamin Skuldbøl Haarup Jørgensen
Søndre Ringgade 69, 3. tv.
8000 Aarhus C
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Principalt: Registreringen af domænenavnet ”odensedanhostel.dk” suspenderes.
Subsidiært: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”odensedanhostel.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. april 2018 med to bilag (bilag 1 og 2).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”odensedanhostel.dk” er registreret 2. januar 2018.
Sagsfremstilling:
Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under
navnet Danhostel Danmarks Vandrerhjem (CVR-nummer 62568011) med startdato den 26. april
1964. Foreningen er desuden registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og
foreninger i.a.n.” Foreningen var i perioden fra den 26. april 1964 og til den 28. juni 2010 registreret
under navnet LANDSFORENINGEN DANMARKS VANDRERHJEM.
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I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Domænenavnet indeholder vores registrerede varemærke og må ikke ejes af andre.
Danhostel Odense er lukket, hvorefter domænet er slettet men hurtigt opkøbt af en link haj, der
misbruger det til din egen forretning.
…”
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udateret udskrift fra Patent- og
Varemærkestyrelsen vedrørende dansk fællesmærkeregistrering FR 1993 00007. Af udskriften
fremgår det bl.a., at Landsforeningen DANMARKS VANDRERHJEM den 5. marts 1993 har opnået
registrering af ordmærket ”DANHOSTEL” i vareklasse 16 på baggrund af en ansøgning indgivet den
14. december 1992. Endvidere fremgår det bl.a., at retten til at benytte det nævnte ordmærke
tilkommer Landsforeningen DANMARKS VANDRERHJEM og de vandrerhjem, der er medlemmer
af landsforeningen, og at der for mærkets benyttelse er fastsat bestemmelse om pligt til medlemskab
af landsforeningen, herunder pligt til at følge de retningslinjer og beslutninger, som landsforeningen
træffer som betingelse for medlemskabet.
Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 13. april 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
klagerens forening.
Ved opslag den 20. april 2018 på ”odensedanhostel.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

Ved fornyet opslag den 12. juli 2018 på ”odensedanhostel.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:
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Ved at klikke på feltet ”MERE INFO” øverst på hjemmesiden, jf. ovenfor, fremkom følgende omtale
af Danhostel Odense City:

Sekretariatet har ved brev af 8. maj 2018 anmodet klageren om at præcisere, om klageren subsidiært
ønsker sletning eller overdragelse af domænenavnet ”odensedanhostel.dk”, såfremt klagerens påstand
om suspension af domænenavnet ikke kan tages til følge af klagenævnet. Klageren meddelte i en
notifikation den 14. maj 2018 sekretariatet, at klageren subsidiært ønskede domænenavnet
”odensedanhostel.dk” overdraget til sig.
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Ved opslag den 12. juli 2018 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside (www.dkpto.dk) har
sekretariatet konstateret, at Landsforeningen DANMARKS VANDRERHJEM er indehaver af dansk
fællesmærkeregistrering FR 1993 00007. Endvidere har sekretariatet konstateret, at Landsforeningen
DANMARKS VANDRERHJEM den 5. marts 1993, på baggrund af en ansøgning indgivet den 14.
december 1992, har opnået en endelig registrering af ordmærket ”DANHOSTEL” i følgende
vareklasse, jf. 6. udgave, version 1992 af Nice-klassifikationen:
”16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klaser; Tryksager; Bogbinderiartikler;
Fotografier; Papirhandlervarer; Klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; Artikler
til brug for kunstnere; Pensler; Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler);
Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plasticmateriale til
emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); Spillekort; Tryktyper; Klichéer.”
Ved opslag den 12. juli 2018 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside har sekretariatet
desuden konstateret, at Landsforeningen DANMARKS VANDRERHJEM er indehaver af dansk
varemærkeregistrering VR 2001 04281. Endvidere har sekretariatet konstateret, at Landsforeningen
DANMARKS VANDRERHJEM den 23. oktober 2001, på baggrund af en ansøgning indgivet den 8.
august 2001, har opnået en endelig registrering af ordmærket ”DANHOSTEL” i følgende vareklasser:
”16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler,
fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke
indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer.
43: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning.”
Sekretariatet har ved e-mail af 12. juli 2018 anmodet DK Hostmaster om at oplyse
registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”odensedanhostel.dk”. DK Hostmaster har i den
forbindelse oplyst, at det omtvistede domænenavn den 21. maj 2015 blev overdraget til klageren og
at domænenavnet den 19. december 2017 blev sat til sletning via DK Hostmasters
selvbetjeningsløsning. Endvidere har DK Hostmaster oplyst, at sletning af domænenavnsregistreringen blev effektueret den 2. januar 2018, hvorefter domænenavnet samme dag blev
registreret af indklagede, som fik tilbudt det via ventelisten.
Ved opslag den 12. juli 2018 på ”odensedanhostel.dk” i Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt 139 gange i perioden
fra den 15. juni 2011 og frem til indklagedes registrering af domænenavnet den 2. januar 2018. Af de
lagrede hjemmesider fremgår det, at domænenavnet ”odensedanhostel.dk” i hvert fald periodevis fra
medio 2011 og frem til ultimo 2017 har indeholdt en hjemmeside for Odense Danhostel Vandrerhjem/
Odense Danhostel Kragsbjerggaard. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret
henholdsvis den 11. november 1998 og den 27. november 2017:
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Sekretariatet har ved e-mail af 12. juli 2018 anmodet DK Hostmaster om at oplyse om, og i givet fald
i hvilket omfang, indklagede er registrant af yderligere domænenavne ud over det omtvistede
domænenavn under .dk-internetdomænet. DK Hostmaster har i den anledning over for sekretariatet
samme dag oplyst, at indklagede er registrant af yderligere 51 domænenavne. Det drejer sig således
om følgende domænenavne:
alevi.dk
altomsolvarme.dk
amaliekronil.dk
bianchi-melfar24.dk

blueprinter.dk
brhovedstadensjaelland.dk
bruunskepakhus.dk
busguru.dk

butplug.dk
byenkalder.dk
co2030.dk
creature.dk
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diddl.dk
enyhed.dk
eroti.dk
eue.dk
find-kiropraktor.dk
gagball.dk
gronfeld-cement.dk
hackaarhus.dk
herlev-basket.dk
hvide-sneakers.dk
killerbees.dk
kuviba.dk
kvindehandel.dk
laaninfo.dk

landcafeen.dk
ligklaedet.dk
linearteam.dk
lingeributikken.dk
lovebuddy.dk
malka.dk
meresverige.dk
motorhjoernet.dk
nordicexecutiveacademy.dk
odensedanhostel.dk
oei.dk
pocket-pussy.dk
pudeguiden.dk
rascals.dk

rensning.dk
rygcrawl.dk
sadomechanix.dk
sbkr.dk
seoaarhus.dk
seobureau.dk
sex-dukke.dk
sex-gynge.dk
skovshovedhotel.dk
trioptima.dk
vikom.dk
voresboble.dk

Ved opslag den 13. juli 2018 på de første 10 af ovennævnte domænenavne har sekretariatet
konstatereret, at der i alle tilfælde fremkom en hjemmeside. De pågældende domænenavne indeholdt
i fem tilfælde en hjemmeside med omtale af meget forskellige emner såsom kviklån og puder. De
resterende fem domænenavne indeholdt henholdsvis en hjemmeside om politik og religion, en
hjemmeside med erotiske historier/indlæg, en hjemmeside om udlejning af busser, en hjemmeside for
et koncertsted og en hjemmeside om sexlegetøj.
Ved sekretariatets søgning på ”odense danhostel” den 13. juli 2018 i Google (www.google.dk) blev
antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.480, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk.
Af de første 50 søgeresultater vedrørte 45 søgeresultaterne klageren, Danhostel Odense
Kragsbjerggaard eller Danhostel Odense City, mens et enkelt af søgeresultaterne vedrørte indklagede.
De sidste fire søgeresultater vedrørte bl.a. Odense Badminton Klub og Odense Kommune.
Det bemærkes, at klagenævnet for nylig har behandlet en anden sag under j.nr. 2018-0381, der
omhandlede de samme parter som i den foreliggende sag. I den tidligere sag, hvor Benjamin Skuldbøl
Haarup Jørgensen som indklaget heller ikke havde besvaret sekretariatets henvendelser, overførte
klagenævnet ved afgørelse af 13. juni 2018 registreringen af domænenavnet ”danhostelnaestved.dk”
til Danhostel Danmarks Vandrerhjem i medfør af domænelovens § 25, stk. 1, om god
domænenavnsskik, jf. domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
 at klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet
Danhostel Danmarks Vandrerhjem med startdato den 26. april 1964,
 at klageren siden den 5. marts 1993 har været indehaver af en dansk fællesmærkeregistrering til
ordmærket ”DANHOSTEL” i vareklasse 16,
 at klagerens registrering af domænenavnet ”odensedanhostel.dk” blev slettet, fordi Danhostel
Odense blev lukket,
 at klageren har konstateret, at indklagede har registreret domænenavnet ”odensedanhostel.dk”,
som indeholder klagerens registrerede varemærke,
 at klagerens registrerede varemærke ikke må benyttes af andre, og at indklagede misbruger
domænenavnet ”odensedanhostel.dk” til egen vinding, og
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 at indklagedes registrering af domænenavnet ”odensedanhostel.dk” på den baggrund bør
suspenderes, eller subsidiært 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, Benjamin Skuldbøl Haarup Jørgensen, ikke er fremkommet med bemærkninger til
klagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Danhostel
Danmarks Vandrerhjem, indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.
Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes
registrering og anvendelse af domænenavnet ”odensedanhostel.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”.
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 bl.a., 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.
Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”odensedanhostel.dk” forud for indklagedes
registrering af domænenavnet gennem en årrække har været anvendt af klagerens tidligere
medlemsvirksomhed i Odense, som nu er lukket. Endvidere fremgår det, at indklagede aktuelt
anvender det omtvistede domænenavn i forbindelse med en hjemmeside indeholdende en række
blogindlæg uden nogen form for tilknytning til eller sammenhæng med domænenavnet
”odensedanhostel.dk”. Den pågældende hjemmeside indeholder dog også under felterne ”GENEREL
INFO” og ”MERE INFO” en længere omtale af Danhostel Odense City Vandrerhjem, herunder i
forhold til beskrivelse af faciliteter og måltider.
Klagenævnet finder, at der herved er skabt en formodning for, at formålet med indklagedes
registrering af domænenavnet ”odensedanhostel.dk” har været en intention om at bruge
domænenavnet på en måde, som skaber forveksling med klageren. Ved ikke at have svaret i sagen
har indklagede ikke afkræftet denne formodning, og klagenævnet har ingen mulighed for at vurdere,
om indklagede har nogen anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over domænenavnet
”odensedanhostel.dk”. Efter § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden kan nævnet ved
bevisbedømmelsen tillægge dette virkning til fordel for modparten.
Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at formålet med indklagedes registrering af
domænenavnet ”odensedanhostel.dk” har været en intention om at bruge domænenavnet på en måde,
som skaber forveksling med klageren og forvirring og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl
er kommet ind på indklagedes hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter klageren eller dennes
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tidligere medlemsvirksomhed i Odense. Indklagedes handlemåde fremtræder derfor samlet set som
illoyal og chikanøs over for klageren.
Det følger af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, at klagenævnet kan træffe afgørelse om at suspendere,
slette registreringen af eller overføre et domænenavn i en række nærmere angivne tilfælde, herunder
såfremt det pågældende domænenavn er registreret eller anvendt i strid med domænelovens § 25 eller
i strid med anden lovgivning i øvrigt. Klagenævnet forstår klagerens principale påstand således, at
klageren ønsker domænenavnet ”odensedanhostel.dk” suspenderet i overensstemmelse med
domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1.
Ved suspension forstås ifølge de af DK Hostmaster fastsatte Vilkår for brugsret til et .dkdomænenavn, Version 09, 19. december 2017, at ”[d]omænenavnet frakobles navneservere og
dermed ikke er aktivt”, og det indebærer, at ”en eventuel hjemmeside og e-mailadresser på
Domænenavnet er ude af funktion”, jf. således vilkårenes pkt. 1.6. Der henvises i øvrigt supplerende
til vilkårenes pkt. 9.
Det er klagenævnets praksis at anvende adgangen til at suspendere et domænenavn i de tilfælde, hvor
nævnet på baggrund af de fremlagte oplysninger i en konkret klagesag ikke kan træffe en endelig
afgørelse, og hvor det må anses for påkrævet, at domænenavnet suspenderes, indtil der kan ske en
afklaring af de omtvistede faktiske eller juridiske forhold i sagen, jf. fx klagenævnets afgørelse i j.nr.
2011-0162 (”casio-ure.dk”). De forhold, der efter klagenævnets praksis kan begrunde en suspension
af et domænenavn, foreligger ikke i den omhandlede sag, og klagenævnet finder ikke grundlag for at
fravige denne praksis, således at der træffes afgørelse om at suspendere domænenavnet
”odensedanhostel.dk”.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”odensedanhostel.dk” skal overføres til klageren, Danhostel
Danmarks Vandrerhjem. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 24. august 2018

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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