KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2018-0534
Klager:
JUNKBUSTERS ApS
Raffinaderivej 20 k.
2300 København S
Danmark
Indklagede:
SøppelTaxi AS
PB 153 Kalbakken
0903 Oslo
Norge
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”affaldstaxa.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 12. juni 2018 med to bilag (bilag 1 og 2).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”affaldstaxa.dk” er registreret den 30. januar 2008.
Sagsfremstilling:
Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet JUNKBUSTERS ApS (CVR-nummer 32073964) med startdato den 4. marts 2009.
Selskabet er registreret under branchekode ”381100 Indsamling af ikke-farligt affald”, og selskabet
har til formål at drive vognmandsvirksomhed, virksomhed med indsamling af affald samt anden
dermed i forbindelse stående virksomhed. Blandt selskabets legale ejere er registreret
JUNKBUSTERS GROUP ApS.
Sekretariatet har ved en søgning den 1. september 2018 i Google (www.google.dk) konstateret, at der
under domænenavnet ”junkbusters.dk” er etableret en hjemmeside for klagerens virksomhed, hvorfra
der tilbydes afhentning af affald. Ved opslag samme dag i DK Hostmasters WHOIS-database
(www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet ”junkbusters.dk” er registreret den 7. marts
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2009, og at registranten af domænenavnet er JUNKBUSTERS GROUP ApS, der er registreret under
samme adresse som klageren.
Ved opslag den 1. september 2018 på ”junkbusters.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

Ved at klikke på feltet ”OM JUNKBUSTERS” øverst på ovenstående hjemmeside fremkom følgende
beskrivelse af klagerens virksomhed:
”Junkbusters er et privatejet selskab grundlagt i 2009 af Steffen Rasmussen. Den
grundlæggende ide for Junkbusters er at skabe enkle og fleksible løsninger til bortskaffelse af
affald – Junk made Easy! Alt fra prissætning til koncept skal være gennemskuelig, enkelt at
forstå og let at benytte.
Vi startede med Junktruck løsningen og har siden udviklet flere forskellige koncepter, alle med
det formål at gøre det nemt for dig som kunde. Nu tilbyder vi også afhentning af Junkbags,
containere og flere andre ydelser, som fx levering af grus via hjemmesiden www.supergrus.dk.”
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Junkbusters ApS er et dansk firma, der indsamler affald fra private, firmaer samt offentlige
instanser.
Junkbusters ApS opererer i Danmark og har gjort det siden 2009.
Junkbusters ApS er registreret under branchekoden ”381100 Indsamling af ikke-farligt affald”.
SøppelTaxi AS er et norsk firma, der ikke opererer i Danmark.
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Ved opslag på www.affaldstaxa.dk routes man videre til www.ryddflytt.no. Det fremgår af
hjemmesiden, at SøppelTaxi alene driver virksomhed i Norge.
SøppelTaxi AS drives, jf. Brynnøyssundregistrene, med orginasationsnummer NO-986675256.
…
Affaldstaxa er et registreret varemærke tilhørende Junkbusters ApS.
Varemærket er publiceret i European Union trade marks Bulletin No 2018/104 (se vedhæftede
fil). Registreringsnummer 017822974.
SøppelTaxi AS kan derfor ikke anvende navnet – Affaldstaxa – til at drive virksomhed i
Danmark.”
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt et registreringscertifikat af 5. juni 2018
fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EUvaremærket ”Affaldstaxa” med registreringsnummer 017822974, jf. nærmere herom nedenfor i
sagsfremstillingen.
Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 12. juni 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Ved opslag den 1. september 2018 på ”affaldstaxa.dk” blev sekretariatet viderestillet ”ryddflytt.no”,
idet noget lignende forekom ved sekretariatets opslag den 14. juni 2018:
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Ved opslag den 1. september 2018 på EUIPO’s hjemmeside (www.euipo.europa.eu) har sekretariatet
konstateret, at klageren under registreringsnummer EUTM 017822974 den 1. juni 2018, på baggrund
af en ansøgning indgivet den 16. februar 2018, har opnået en EU-varemærkeregistrering af ordmærket
”Affaldstaxa” i vareklasse 40, der omfatter affaldshåndtering (genbrug).
Ved opslag den 1. september 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster) har
sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”affaldstaxa.dk”. I
samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (SA11670-DK)
ikke er anført som registrant af andre domænenavne end det omtvistede domænenavn under .dkinternetdomænet.
Sekretariatet har ved opslag den 1. september 2018 på Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) konstateret, at der er lagret hjemmesider under domænenavnet ”affaldstaxa.dk” i
alt ni gange i perioden fra indklagedes registrering af domænenavnet og frem til den 18. januar 2018.
Domænenavnet ”affaldstaxa.dk” ses i hvert fald periodevis i det nævnte tidsrum at have viderestillet
til hjemmesiden www.ryddflytt.no. Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden som lagret
første gang den 18. juni 2013:

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 2. september 2018 på ”affaldstaxa” blev antallet af
søgeresultater oplyst til at være seks, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af disse seks
søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne tilsyneladende klageren eller indklagede eller omtale
heraf. De fire af søgeresultaterne vedrørte Dansk Patent Tidende fra 2007, som indeholdt en
henvisning til varemærket ”AFFALDSTAXA”.
Sekretariatet har ved opslag den 2. september 2018 på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside
(www.dkpto.dk) konstateret, at indklagede under registreringsnummer VR 2007 01475 har været
indehaver af en dansk varemærkeregistrering af ordmærket ”AFFALDSTAXA” i vareklasse 39, der
omfatter transportvirksomhed, herunder bortkøring og fragt af løsøre, affald og skrot samt
indpakning, pakning og lagring af varer og løsøre. Det fremgår, at den pågældende
varemærkeregistrering er udløbet.
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Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under navnet
JUNKBUSTERS ApS med startdato den 4. marts 2009,
• at klageren i CVR er registreret under branchekode ”381100 Indsamling af ikke-farligt affald”,
• at klageren har opereret i Danmark inden for løsninger med bortskaffelse af affald siden 2009,
• at indklagede pt. anvender domænenavnet ”affaldstaxa.dk” til at viderestille til hjemmesiden
www.ryddflytt.no,
• at indklagede er et norsk firma, og at det fremgår af hjemmesiden www.ryddflytt.no, at indklagede
udelukkende driver virksomhed i Norge,
• at klageren har registreret EU-varemærket ”Affaldstaxa” som ordmærke under
registreringsnummer 017822974,
• at indklagede derfor ikke kan anvende domænenavnet ”affaldstaxa.dk” til at drive virksomhed i
Danmark, og
• at domænenavnet ”affaldstaxa.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:
Indklagede, SøppelTaxi AS, har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne
afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, JUNKBUSTERS ApS, indsendte
bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.
Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren under registreringsnummer EUTM 017822974 den 1.
juni 2018, på baggrund af en ansøgning indgivet den 16. februar 2018, har opnået en EUvaremærkeregistrering af ordmærket ”Affaldstaxa” i vareklasse 40 omfattende affaldshåndtering
(genbrug) (jf. også bilag 1).
Endvidere fremgår det af oplysninger fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org), at indklagede i hvert fald siden juni 2013 har anvendt domænenavnet
”affaldstaxa.dk” i forbindelse med viderestilling til www.ryddflytt.no, hvorfra indklagede tilbyder
bortskaffelse af affald.
Da klagenævnet efter det oplyste må lægge til grund, at indklagede har anvendt domænenavnet
”affaldstaxa.dk” i forbindelse med en hjemmeside, hvorfra der sker markedsføring af ydelser inden
for affaldshåndtering, forud for klagerens registrering af EU-varemærket ”Affaldstaxa”, følger det
allerede heraf, at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”affaldstaxa.dk” ikke kan
anses for at stride mod klagerens senere stiftede varemærkeret, jf. herved princippet i artikel 11, stk.
1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker
(EU-varemærkeforordningen).
Selvom indklagede på den anførte baggrund ikke kan anses for at have krænket klagerens
varemærkerettigheder i medfør af EU-varemærkeforordningen, har indklagede imidlertid som
registrant af domænenavnet ”affaldstaxa.dk” pligt til at overholde god domænenavnsskik, jf. § 25,
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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 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 bl.a. 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.”
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 som nævnt indehaver af en EU-varemærkeregistrering af ordmærket ”Affaldstaxa”, som
omfatter affaldshåndtering (genbrug). Desuden er klageren registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under navnet JUNKBUSTERS ApS med startdato den 4. marts 2009, hvor klageren også er
registreret under branchekode ”381100 Indsamling af ikke-farligt affald”. Endelig fremgår det af
sagens oplysninger, at klageren anvender domænenavnet ”junkbusters.dk” for en hjemmeside,
hvorfra der tilbydes afhentning af affald rundt om i landet.
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På den anførte baggrund findes klageren at have en naturlig kommerciel interesse i også at kunne
råde over domænenavnet ”affaldstaxa.dk”.
Henset til navnlig den omstændighed, at indklagede – som tilsyneladende er et norsk indregistreret
selskab – efter det oplyste udelukkende driver virksomhed med affaldshåndtering i visse dele af
Norge, og til, at indklagedes danske varemærkeregistrering VR 2007 01475 til ordmærket
”AFFALDSTAXA” omfattende bl.a. bortkøring og fragt af løsøre, affald og skrot er udløbet, finder
klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at indklagede ikke har nogen væsentlig interesse i at
anvende domænenavnet ”affaldstaxa.dk”.
Indklagede har ikke afkræftet formodningen om, at denne ikke har nogen væsentlig interesse i
domænenavnet ”affaldstaxa.dk”, idet det følger af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at
nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke
har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet
anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse.
På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har større interesse og værdi
for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”affaldstaxa.dk”, og at den
interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre
til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god
domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”affaldstaxa.dk” skal overføres til klageren, JUNKBUSTERS ApS.
Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 4. oktober 2018

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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