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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0468 
 
 
Klager: 
 
Taxa Syd Amba 
Ove Gjeddes Vej 16 
5220 Odense SØ 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS 
Fabriksvej 4 
6500 Vojens 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”taxasyddanmark.dk” til klageren. 
 

Indklagedes påstand 
Frifindelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. april 2018 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift 
af 19. april 2018 med ét bilag (bilag A), replik af 26. april 2018 og duplik af 8. maj 2018. 
 
Registreringsdato: 
 

Domænenavnet ”taxasyddanmark.dk” er registreret 8. januar 2018. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er et andelsselskab med begrænset ansvar, der i Det Centrale Virksomhedsregister 
(www.cvr.dk) er registreret under navnet Taxa Syd Amba (CVR-nummer 75711115) med startdato 
den 1. oktober 1983. Selskabet har ifølge oplysningerne fra Det Centrale Virksomhedsregister til 
formål at varetage medlemmernes fælles økonomiske og faglige interesser, herunder 1) ved etablering 
og fælles drift af bestillingskontor og kommunikationsudstyr, 2) ved etablering og drift af fælles 
holdepladser, 3) ved finansiering og administration af medlemmernes kreditkontokørsel, 4) ved 
etablering og drift af handicap- og passagerbusselskab til supplering af medlemmernes 
hyrevognsforretninger, 5) ved ydelse af lån til medlemmernes indskud, mindre beløb i øvrigt til 
medlemmerne og ansatte i selskabet samt undtagelsesvis til finansiering af hyrevogne, alt efter 
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bestyrelsens nærmere vurdering, 6) ved varetagelse af medlemmernes interesser overfor offentlige 
myndigheder og andre interessepartnere, herunder leverandører og storkunder. Selskabet er 
registreret under branchekode 493200 ”Taxikørsel”. 
 
Indklagede er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under navnet 
Vojens Taxi og Servicetrafik ApS (CVR-nummer 35522220) med startdato den 29. oktober 2013. 
Selskabet har til formål at drive virksomhed med person- og godstransport samt dermed beslægtet 
virksomhed. Indklagede, der er 100 pct. ejet af selskabet VTS Holding Haderslev ApS, er registreret 
under branchekode 493200 ”Taxikørsel”. 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Vi har konstateret, at domænenavn Taxasyddanmark.dk er købt af et firma, Vojens Taxi, der 

ikke har tilknytning eller samarbejde med vort firma TaxaSyd. 

 

Vi skal ligeledes gøre opmærksom på at navnet "taxa" er et registeret varemærke under Dansk 

Taxaforbund og kun kan bruges at medlemmer. 

 

Domænenavnet Taxasyddanmark.dk ligger for tæt op af vort domænenavn og kan derfor skabe 

forvirring og gøre, at vort firma forveksles med Vojens Taxi. 

 

Vi ønsker derfor domænenavnet overdraget til os.” 

 

Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt et udskrift fra Erhvervsstyrelsens CVR-
database med oplysninger om Taxa Syd Amba, der svarer til ovenstående. 
 
Som bilag 2 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt følgende udaterede skærmprint af 
hjemmesiden ”taxasyd.dk”: 
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I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”VTS Holding ApS, som er ejer af Taxa Syddanmark ApS, jf. vedhæftede bilag fra Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, har etableret virksomheden Taxa Syddanmark ApS med det formål at drive 

kørselskontor i overensstemmelse med retningslinjerne efter den nye Taxilov, der er trådt i kraft 

her pr. 1. januar 2018. 

 

Navnet er valgt for at signalere det område, hvor vi har til hensigt at udføre taxikørsel – som i 

sit udgangspunkt svarer til områdeafgrænsningen i Region Syddanmark, hvor vi i forvejen 

opererer med offentlig persontransport i form af Flexkørsel og Trafikselskaberne og 

Lægevagtskørsel for Region Syddanmark for delområder. Den geografiske afgrænsning er 

derfor i fuld overensstemmelse med vores valg af domænenavn taxasyddanmark.dk og som 

matcher selskabet navn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

Vi er bekendt med, at der er noget der hedder Taxa Syd og er et Amba for en sammenslutning 

af taxavognmænd, der har et bestillingskontor efter de tidligere bestemmelser i den gamle 

taxalov, og som alt andet lige skal udfases og erstattes af et nyt kørselskontor. I den forbindelse 

har vi ingen problemer i at de bruger navnet taxasyd, idet vi har til hensigt at markedsføre os 

under et andet navn – men opretholder at vi har rettighederne til det domænenavn, der matcher 

vores virksomheds registreringsnavn i Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. 

 

Med hensyn til klagerens påstand om navnebeskyttelse af navnet TAXA, er dette ikke korrekt, 

idet der er truffet afgørelse herom i Sø- og Handelsretten. 

 

Sø- og Handelsretten har den 9. april 2015 afsagt dom i sag V-17-14 mellem TAXA 4x35 og 
Click A Taxi ApS. Dommen indeholder en stillingtagen til, om TAXA 4x35 har opnået 

varemærkeretlig eneret til ordet ”taxa”, og om Click A Taxi ApS i givet fald havde krænket 

denne ret ved at anvende ordet "taxa". 

[…] 

 

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at TAXA 4x35 havde opnået varemærkeret til ordet "taxa" ved 

indarbejdelse eller på grundlag af sine registrerede figurmærker indeholdende blandt andet 

TAXA. Retten vurderede heller ikke, at TAXA 4x35 havde opnået eneret til ordet "taxa" efter 

markedsføringsloven. Retten var således af den opfattelse, at TAXA 4x35 ikke havde godtgjort, 

at ordet "taxa" i befolkningen opfattes som kendetegn for TAXA 4x35. Retten antog derimod, 

at ordet "taxa" i befolkningen opfattes – og af 4x35 anvendes – som en artsbetegnelse og som 

et synonym for ordet "taxi". Som følge heraf kunne TAXA 4x35 

ikke forbyde modparten, Click A Taxi ApS, at bruge ordet "taxa". Click a Taxi ApS’ brug af 

"taxa" og "4x35" som metatags ansås heller ikke for at udgøre krænkelser af TAXA 4x35s 

rettigheder. 

 

På baggrund af dette holder fastholder vi, at der ikke foreligger varerettighedsbestemmelse til 

navnet TAXA.  

 

Vi har rettigheden til navnet Taxa Syddanmark ApS registreret med CVR. 39 24 49 05, og 

dermed også adgang til et domænenavn, der var frit den 4. januar 2018 – som matcher 

virksomhedens navn. 
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Vi har i ovennævnte skrift dokumentereret, at der ligger en Sø- og Handelsretsdom for, at 

navnet TAXA ikke er varemærkebeskyttet, og derfor gerne må indgå i såvel et CVR-navn, som 

et domænenavn. 

 

Taxa Syddanmark ApS er oprettet med det formål at drive kørselskontor i Regions Syddanmarks 

område, og derfor et fuldt dækkende navn for vores virksomhed.” 

 
Indklagede har i svarskriftet endvidere oplyst, at baggrunden for, at der endnu ikke er nogen 
hjemmeside på domænenavnet ”taxasyddanmark.dk”, er, at hjemmesiden alene er 95 pct. færdig, idet 
der mangler billeder og en beskrivelse af selskabets privatlivspolitik. 
 
Indklagede har som bilag A (litreret af sekretariatet) fremlagt et brev af 16. januar 2018 fra 
Erhvervsstyrelsen til Taxa Syddanmark ApS om, at selskabet er blevet registreret i Det Centrale 
Virksomhedsregister. Taxa Syddanmark ApS (CVR-nummer 39249405) er ifølge oplysninger fra Det 
Centrale Virksomhedsregister registreret med startdato den 4. januar 2018. Selskabets formål er at 
drive kørselskontor i henhold til den gældende taxalov. Taxa Syddanmark ApS, der er 100 pct. ejet 
af selskabet VTS Holding Haderslev ApS, er registreret under branchekode 493200 ”Taxikørsel”. 
 
I replikken har klageren bl.a. anført følgende: 

 

”Taxa Syd Amba har start februar oprettet kørselskontor og påstand om, at vi kører under de 

tidligere bestemmelser er ikke korrekt. 

 

Taxa Syd Kørselskontor A/S Cvr.nr: 25539028. 

 
Flere af vore tilknyttede vogne har allerede konverteret deres tilladelser og kører under det nye 

kørselskontor. Konverteringen af ca. 250 vogne vil foregå løbende og følger bestemmelserne i 

den nye taxilov og forventes at være afsluttet senest d. 30/09/18. 

 

Argumentet der henviser til den nye taxilov afvises hermed.” 

 
Taxa Syd Kørselskontor A/S (CVR-nummer 25539028) er ifølge oplysninger fra Det Centrale 
Virksomhedsregister registreret med startdato den 11. maj 2000. Den 15. maj 2017 ændrede selskabet 
navn fra Rosengård Auto A/S til Taxa Syd Kørselskontor A/S. Selskabets formål er at drive 
virksomhed med køb, salg og reparation af automobiler, samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Taxa Syd Kørselskontor A/S, der er 100 pct. ejet af selskabet Taxa Syd Amba, er 
registreret under branchekode 452010 "Autoreparationsværksteder mv”. 
 
I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: 
 

”Ifølge Replikken fra Taxa Syd Amba fremgår det klart at de først primo februar opretter 

kørselskontor efter den nye taxilov. 

 

Taxa Syddanmark ApS er oprettet som selskab 4. januar 2018, og vælger allerede 8. januar 

2018 at reservere domænenavnet taxasyddanmark.dk jf. tidligere begrundelser – og kan derfor 

påberåbe sig at have udvist rettidig omhu – og efter vores opfattelse er der ikke noget specielt 
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over domænenavnet udover at det præcis rammer vores geografiske område, hvor vi 

planlægger at udøve vores taxavirksomhed med afsæt i kørselskontoret. 

 

På den baggrund er vores påstand fortsat at vi har rettigheden over domænenavnet 

taxasyddanmark.dk.” 

 
Ved opslag den 12. april 2018 på ”taxasyddanmark.dk” har sekretariatet konstateret, at der ikke 
fremkom nogen hjemmeside. 
 
Ved fornyet opslag herpå den 7. august 2018 har sekretariatet konstateret, at der fortsat ikke 
fremkommer nogen hjemmeside. 
 
Sekretariatet har ved opslag den 7. august 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at 
indklagede, Vojens Taxi og Servicetrafik ApS, er registrant af domænenavnet ”taxasyddanmark.dk”. 
 

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 8. august 2018 på ”Taxa Syddanmark” blev antallet 
af søgeresultater oplyst til at være ca. 640, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de 
første 50 søgeresultater vedrørte størstedelen oplysninger om Taxa Syddanmark ApS via krak.dk, 
degulesider.dk og lignende hjemmesider. Herudover var der blandt de første 50 søgeresultater enkelte 
jobannonceringshjemmesider, hvor der var opslået stillinger som taxachauffør i Syddanmark. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at Vojens Taxi og Servicetrafik ApS ikke har tilknytning eller samarbejde med klageren, Taxa Syd 
Amba, 

• at domænenavnet ”taxasyddanmark.dk” ligger for tæt op af klagerens domænenavn ”taxasyd.dk” 
og derfor kan skabe forveksling mellem Vojens Taxi og Servicetrafik ApS og Taxa Syd Amba, 

• at ”taxa” er et registreret varemærke under Dansk Taxaforbund og kun kan bruges af medlemmer 
heraf, og 

• at Taxa Syd Amba har oprettet kørselskontoret Taxa Syd Kørselskontor A/S (CVR-nummer 
25539028), hvorfor taxakørslen er i overensstemmelse med den nye taxalov. 
 

Indklagede har gjort gældende,  

• at selskabet Taxa Syddanmark ApS rettelig burde være det selskab, der er indklaget i sagen,  

• at Taxa Syddanmark ApS blev etableret den 4. januar 2018 med henblik på at drive kørselskontor 
i overensstemmelse med den nye taxalov, der trådte i kraft den 1. januar 2018, 

• at domænenavnet ”taxasyddanmark.dk” var frit, da indklagede blev registrant heraf, 

• at domænenavnet ”taxasyddanmark.dk”, der svarer til selskabets navn, er valgt idet hensigten er, 
at udføre taxakørsel i Region Syddanmark, hvor Vojens Taxi og Servicetrafik ApS, der er 
søsterselskab til Taxa Syddanmark ApS, i forvejen opererer med bl.a. flexkørsel og 
lægevagtskørsel for Region Syddanmark, 

• at Taxa Syd Amba er en sammenslutning af vognmænd, der kører efter reglerne i den gamle 
taxalov, og først i februar 2018 oprettede et kørselskontor i overensstemmelse med den nye 
taxalov, 

• at indklagede ikke har problemer med, at Taxa Syd Amba anvender domænenavnet ”taxasyd.dk”, 
idet Taxa Syddanmark ApS har til hensigt at markedsfører sig under et navn, 
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• at Taxa Syddanmark ApS har ret til domænenavnet ”taxasyddanmark.dk”, idet det svarer til 
selskabets navn ifølge CVR-registeret, 

• at det ikke er korrekt, at betegnelsen ”taxa” er varemærkeretligt beskyttet, jf. herved Sø- og 
Handelsrettens dom af 9. april 2015 i sag V-74-14 (UfR 2015.2618 S), og 

• at hjemmesiden på domænenavnet ”taxasyddanmark.dk” alene er 95 pct. færdiggjort, idet der 
mangler billeder og en beskrivelse af selskabets privatlivspolitik. 
 

Nævnets bemærkninger: 
 
Som sagen er forelagt finder klagenævnet ikke at kunne lægge til grund, at der foreligger krænkelse 
af en varemærkerettighed. Ikke desto mindre har indklagede som registrant af domænenavnet 
”taxasyddanmark.dk” pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. 
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 

tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af 

domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” 
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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 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister som et andelsselskab med begrænset 
ansvar under navnet Taxa Syd Amba med startdato den 1. oktober 1983. Det fremgår af Det Centrale 
Virksomhedsregister, at klageren bl.a. har til formål, at drive et taxabestillingskontor for de selskaber 
og vognmænd, der er medejere af klageren, og at klageren er registreret under branchekode 493200 
”Taxikørsel”. Klageren anvender hjemmesiden på domænenavnet ”taxasyd.dk” til at markedsføre sin 
virksomhed. 
 
Betegnelsen ”taxasyddanmark” er en sammensætning af en generiske ydelse, taxakørsel, og et 
geografisk område, Syddanmark. Navnet på klagerens virksomhed, Taxa Syd, indgår i betegnelsen 
”taxasyddanmark”, men sekretariatets undersøgelser har vist, at betegnelsen på internettet ikke 
forbindes med klagerens virksomhed. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der vil kunne opstå en 
forveksling mellem ”taxa syd” og ”taxa syddanmark”, hvorfor klageren har en vis 
anerkendelsesværdig interesse i, at kunne råde over domænenavnet ”taxasyddanmark.dk” i 
forbindelse med klagerens markedsføring. 
 
Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 
anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagede interesser. Ved denne 
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at betegnelsen ”taxasyddanmark” som nævnt 
alene er rent beskrivende for den generiske ydelse, som klagerens virksomhed leverer, og det 
geografiske område, som den leveres i, og at også mange andre end sagens parter kan have en naturlig 
interesse i at kunne råde over det. 
 
Indklagede har den 8. januar 2018 registreret domænenavnet ”taxasyddanmark.dk”, der svarer til 
navnet på indklagedes søsterselskab, Taxa Syddanmark ApS, der blev oprettet den 4. januar 2018. 
Taxa Syddanmark ApS’s formål er, at drive kørselskontor i henhold til den gældende taxalov, og er 
registreret under branchekode 493200 ”Taxikørsel”, og indklagede har derfor – i kraft af sit 
søsterselskab, Taxa Syddanmark ApS – en rimelig interesse i, at kunne råde over domænenavnet til 
brug for markedsføring af Taxa Syddanmark ApS’s ydelser. 
 
Uanset, at hverken indklagede eller dets søsterselskab, Taxa Syddanmark ApS, endnu har taget 
domænenavnet i brug, finder nævnet efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, 
således som de fremstår på nuværende tidspunkt, at klagerens interesser ikke medfører, at der er 
grundlag for at fastslå, at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, om god 
domæneskik, ved at registrere og opretholde registreringen af domænenavnet ”taxasyddanmark.dk”. 
 
Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at 
indklagedes registrering af domænenavnet ”taxasyddanmark.dk” skulle være illoyale eller på anden 
måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade 
domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende  
  



 8 

 
 

A F G Ø R E L S E 
  
Der kan ikke gives klageren, Taxa Syd Amba, medhold i, at indklagedes registrering af 
domænenavnet ”taxasyddanmark.dk” skal overdrages til klageren. 
 
Dato: 12. september 2018. 
 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand)  
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 
 


