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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0439 
 
 
 
Klager: 
 
resurse 
C/O Hanne Hansen Wrisberg 
Frejasvej 18 A 
3000 Helsingør 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Helle Hollmann 
Matildelundsvej 16, st. tv. 
8260 Viby J 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Domænenavnet ”resurse.dk” skal overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 5. marts 2018 med seks bilag (bilag 1-6) og 
notifikation fra indklagede til sekretariatet af 13. marts 2018. 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”resurse.dk” er registreret den 8. september 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Jeg ønsker at overtage domænenavnet resurse.dk. Domænet er registreret af Helle 

Hollmann men ikke i brug. Det er desværre ikke lykkedes mig at komme i kontakt med Helle 

Hollmann trods gentagne forsøg.  
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1.1.2007 oprettede jeg en enkeltmandsvirksomhed ved navn resurse. Virksomheden var aktiv 

indtil 28.2.2008, hvor jeg satte den i bero.  

 

Den 1.9.2017 genåbnede jeg virksomheden, som jeg nu driver og har planer om fortsat at 

drive. (Se bilag 1).  

 

Virksomheden beskæftiger sig primært med rådgivning af danske kommuner og andre danske 

rådgivere. Det er derfor mest oplagt at anvende domænet resurse.dk for virksomheden.  

 

[…] 
 

Helle Hollmann bruger tilsyneladende ikke domænet aktivt (se bilag 2) og en søgning viser, at 

det tilsyneladende aldrig har været brugt aktivt (se bilag 3).  

 

Den 15.1.2017 forsøgte jeg telefonisk at kontakte Helle Holmann for at høre om jeg måtte 

overtage domænet (se bag 4). Telefonen blev ikke taget, men jeg lagde en besked med mit 

navn og telefonnummer og bad hende ringe tilbage. Det er endnu ikke sket.  

 

Den 20.2.2017 sendte jeg en sms til Helle Hollmann (se bilag 5) hvor jeg igen skrev, at jeg er 

interesseret i at få domænet overdraget. Jeg har ikke modtaget noget svar.  

 

Samme dag sendte jeg en mail til webmaster.resurse.dk med anmodning om at overtaget 

domænet (se bilag 5) mailen kunne ikke leveres (se bilag 6).  

 

Derfor ser jeg nu ingen anden udvej end at bringe sagen for klagenævnet for domænenavne.” 

 
Som bilag 1 (omlitreret af sekretariatet) har klageren fremlagt kopi en udskrift fra Erhvervsstyrelsen 
vedrørende klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en enkeltmandsvirksomhed med startdato 
den 1. september 2017 og at virksomheden er registreret med branchekoden ”711210 Rådgivende 
ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder”. Af de historiske stamdata fremgår bl.a., 
at virksomheden bar navnet ”resurse v/Hanne Wrisberg” fra den 1. januar 2007 til den 28. februar 
2013. Udskriften er dateret den 3. marts 2018. 
 
Som bilag 2 har klageren fremlagt et udateret skærmprint af et opslag på ”resurse.dk”, hvoraf 
fremgår følgende tekst: ”Account suspended Account for domain has been suspended”. 
 
Som bilag 3 har klageren fremlagt et udateret skærmprint af et opslag i Internet Archive Wayback 
Machine vedrørende ”resurse.dk”. Det pågældende skærmprint angiver at vise en lagret side per 18. 
september 2017, hvoraf fremgår en standardside fra Surftown bl.a. med teksten ”resurse.dk is 
hosted by Surftown. 
 
Som bilag 4 har klageren fremlagt side 12 af 30 af en regningsspecifikation fra teleselskabet 3. 
Specifikationen er dateret den 16. januar 2018 og vedrører perioden 16. december 2017-15. januar 
2018. 
 
Som bilag 5 har klageren fremlagt udskrift af en e-mail fra klageren til indklagede af 20. februar 
2018, hvoraf fremgår følgende: 
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”Hej Helle. Jeg kan se at du har registreret domænet resurse.dk. Da jeg driver virksomhed 

under dette navn og kan se at domænet ikke er i brug, er jeg meget interesseret i at få 

domænet overdraget. Med venlig hilsen Hanne Hansen Wrisberg, resurse” 

  
Som bilag 6 har klageren fremlagt kopi af en e-mail af 21. februar 2018 fra Mail Delivery 
Subsystem, hvoraf fremgår, at ovennævnte e-mail (bilag 5) til indklagede ikke kunne leveres. 
 
Ved opslag på ”resurse.dk” den 8. marts 2018 har sekretariatet taget følgende kopi, som er i 
overensstemmelse med klagerens bilag 2: 
 

 
 
Efter modtagelsen af klageskriftet meddelte indklagede ved notifikation af 13. marts 2018 følgende: 
 

”Hej, Jeg har aldrig modtaget hverken besked eller sms fra modparten i denne sag. Men da 

jeg har måttet lukke mit firma, som er tilknyttet navnet resurse.dk, og ikke har haft mulighed 

for at starte igen, overdrager jeg hermed navnet til modparten. VH Helle Hollmann” 

 
Ved brev af 13. marts, som blev sendt til indklagede gennem klagenævnets sagsportal, anmodede 
sekretariatet indklagede om at underskrive og returnere en overdragelseserklæring vedrørende det 
omhandlede domænenavn. I brevet er det anført, at der vil blive truffet afgørelse i klagesagen på 
baggrund af de fremlagte dokumenter, såfremt overdragelseserklæringen ikke er modtaget senest 
den 24. marts 2018. 
 
Sekretariatet har ikke modtaget den nævnte overdragelseserklæring i underskrevet stand fra 
indklagede. 
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Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren siden den 1. januar 2007 har drevet virksomhed under navnet ”resurse”, 

• at klageren ønsker at overtage domænenavnet ”resurse.dk” til brug for sin virksomhed, 

• at klageren har forsøgt at kontakte indklagede telefonisk og via e-mail for at drøfte overdragelse 
af domænenavnet, men uden held, 

• at klageren har set sig nødsaget til at indgive nærværende klage, og 

• at klageren ønsker, at domænenavnet ”resurse.dk” overdrages til klageren. 
 

Indklagede har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Indklagede har ved sin ”notifikation” til sekretariatet af 13. marts 2018 taget bekræftende til 
genmæle over for klagerens påstand om, at registreringen af domænenavnet ”resurse.dk” skal 
overføres til klageren. Indklagede har imidlertid ikke, til trods for sekretariatets opfordring hertil, 
underskrevet og indsendt overdragelseserklæring vedrørende domænenavnet.  
 
Klagenævnet finder, at indklagede ved under de foreliggende omstændigheder at undlade at 
medvirke til at overføre domænenavnet ”resurse.dk” til klageren har handlet 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 medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 
 

 
A F G Ø R E L S E 

 
Registreringen af domænenavnet ”resurse.dk” skal overføres til klageren, resurse. Overførslen skal 
gennemføres straks.  
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 12. september 2018 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


