KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2018-0566
Klager:
Lightwork v/Niclas Wassermann
Madam Anes Vej 7
3670 Veksø Sjælland
Danmark
Indklagede:
Moveon karriere mentor facilitering v/Camilla Cecillia Philipa Søndergaard
Skovparken 9
3200 Helsinge
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”lightwork.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. juli 2018 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift af
6. august 2018 med fire bilag (bilag A-D) og replik af 22. august 2018.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”lightwork.dk” er registreret den 14. marts 2018.
Sagsfremstilling:
Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er
registreret under navnet Lightwork v/Niclas Wassermann (CVR-nummer 39596318) med startdato
den 1. juni 2018. Virksomheden er registreret under branchekode 900200 Hjælpeaktiviteter i
forbindelse med scenekunst.
Indklagede er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret under
navnet Moveon karriere mentor facilitering (CVR-nummer 34497389) med startdato den 21. maj
2012. Camilla Cecillia Philipa Søndergaard er registreret som fuldt ansvarlig selskabsdeltager.
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Virksomheden er registreret under branchekode 702200 Virksomhedsrådgivning og anden
rådgivning om driftsledelse.
I klageskriftet er anført bl.a. følgende:
”Omstændighederne er, at der er et firma, der har oprettet en hjemmeside, som har mit
firmanavn som navn. Dette navn ønsker jeg at bruge til at oprette infrastruktur med mit
firmanavn, derudover har indholdet af hjemmesiden intet at gøre med navnet på hjemmesiden.
…
Jeg ønsker, at dette domæne bliver overladt i min varetægt, da jeg ejer et firma med et og
samme navn. Derudover har mit firma med de specifikke ord at gøre, lightwork altså lysarbejde.
Mit firma er registreret med branchekoden 900200, altså hører denne branchekode under
lysmestre, scenepersonale, koncerter og andet, som ikke foregår som optrædende på scenen.
Firmaet Moveon karriere mentor facilitering er registreret under 702200,
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse, altså ikke noget der har med
orderne lightwork/lysarbejde at gøre.
Domænet er ejet meget kortvarigt, og indtil jeg tog kontakt til pågældende domæne ejer har
siden ikke været online. Der er pt samme dag som kontakten til ejer 28/05-18, opdateret
domænet med en anden host, som kun ene og alene linker til en anden side. Ejer er ikke med på
at overdrage domænet. Derfor agter jeg at bruge domænet lightwork.dk til at hoste min
infrastruktur for min virksomhed som har præcis samme navn.
Det ville ikke skade nuværende ejer at bruge et andet navn, men da betydningen af ordet hænger
sammen med det arbejde, jeg udfører, vil dette ikke kunne ændres. Jeg kan per dags dato se at
den rigtige hjemmeside er lagt online 4/7-2018.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt et udateret udskrift af, hvad der fremstår som et skærmprint af
”lightwork.dk”, hvor det fremgår, at der ikke er nogen hjemmeside på domænet.
Som bilag 2 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt et udskrift fra Erhvervsstyrelsens CVRdatabase med oplysninger om Lightwork v/Niclas Wassermann, der svarer til ovennævnte.
I svarskriftet er anført bl.a. følgende:
”Vi ønsker frifindelse for klagen, idet vi har købt et domæne som dels var ledigt og fordi der
langt fra er er branchesammenfald i forhold til elarbejde og coaching/ mentorarbejde, som vil
kunne skønnes at gavne vores projekt ifht. øget goodwill opnået via forvekslingsmuligheder fra
klagedes virksomhed.
…
Domænet er registeret 14. marts 2018, hvorefter klager kontakter os telefonisk og mundtligt
spørger, om han må købe domænet. Da vi oplyser, at vi allerede har lavet et website og logo
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samt visuel identitet og derfor ikke er interesseret i at sælge domænet, siger han, at han har
rettighederne og derfor skal have det.
På spørgsmålet om, hvorfor han så starter med at spørge til et evt. køb, hvis han mener, han
har krav på det, svarer klager kun, at det er hans domæne.
Website og koncept er lanceret i juni måned 2018 og herefter massivt markedsført.
…
På stående fod har vi anvendt +50.000 kr. på markedsførings og salgsfremmende omkostninger
for at introducere brandet LightWork i coaching og selvudviklingsbranchen. Hvorfor
LightWork i vores branche nu er veletableret og unikt som brand.
På stående fod har vi de sidste 3 måneder etableret og brandet LightWork som både et website,
en facebookside, en Instagram-side samt via PR – ifølge vores oplysninger har klager kun
etableret en Facebook-side, hvori navnet er i brug. Vi er derfor naturligvis ikke interesserede i
at skulle rebrande under et nyt domæne.”
Indklagede har som bilag A fremlagt en mail fra DK-Hostmaster af 14. marts 2018, der viser, at
”lightwork.dk” blev registreret den 14. marts 2018.
Som bilag B har indklagede fremlagt et udateret skærmprint af ”lightwork.dk”. Skærmprintet svarer
til et skærmprint, som sekretariatet tog efter opslag på hjemmesiden den 24. juli 2018, jf. nedenfor.
Som bilag C har indklagede fremlagt et udateret skærmprint fra Facebook, som viser Facebookprofilen ”LightWork”, hvis coverbillede genfindes på ”lightwork.dk”.
Som bilag D har indklagede fremlagt et udateret skærmprint fra Instagram, der viser Instgramprofilen ”LightWork/lightupyourwork”. Under overskriften LightWork er anført ”Skab et autentisk
iværksætterliv – fyldt med glæde, passion og mening”.
I replikken har klageren anført bl.a. følgende:
”Jeg skal lige komme med en rettelse til den udtalelse som Moveon karriere mentor
facilitering kommer med om, at " der langt fra er er branchesammenfald i forhold til
elarbejde og coaching/ mentorarbejde".
Hvis I havde sat jer ordentlig ind i den branchekode som virksomheden Lightwork
er registreret under, vil I vide, at firmaet ikke udfører elarbejde, men derimod arbejde med lys
(deraf lightwork ) i forbindelse med sceneoptrædener osv.
Jeg vil ikke mene, at dette navn (lightwork) er gængs for denne branche (eventbranchen),
heller ej er der andre firmaer, der er registreret under samme navn.
… Jeg må på det kraftigste afvise den forklaring, der er nedskrevet, da de oplysninger, der er
skrevet, ikke er korrekte. Det er aldrig blevet oplyst, at dette er mit domæne, overhovedet.
Hvorfor skulle jeg så kontakte dem? De ved vel, at de selv har købt domænet.
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Det bliver udlagt, at et beløb på +50.000 kr. skulle være blevet brugt på markedsføring, men
der er ingen dokumentation på, at det er blevet markedsført. Derudover kan man se, at der
først er aktivitet første gang på fx deres facebookside start juni, lige præcis et par dage efter
jeg har taget kontakt til domæneejer. Det samme med deres Instagramkanal. Derudover
markedsfører de sig på Instagram både under lightwork, men også under navnet
lightupyourwork.
Derudover mener jeg, at firmaet Lightwork, vil lide tab over forvirringen ved evt.
navnesøgning på nettet, og derfor vil dette skade min virksomhed.”
Ved opslag den 24. juli 2018 på ”lightwork.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

Ved opslag den 7. oktober 2018 fremstod hjemmesiden på samme måde. Hjemmesiden er henvendt
til iværksættere og det fremgår, at der bl.a. udbydes workshops til iværksættere til idéudvikling mv.
Virksomheden drives ifølge hjemmesiden af Linn Radsted og Camilla Kyndby.
Sekretariatet har ved opslag den 7. oktober 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at
indklagede, Moveon karriere mentor facilitering, er registrant af domænenavnet ”lightwork.dk”.
Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 8. oktober 2018 på ”lightwork” blev antallet af
søgeresultater oplyst til at være ca. 12.600, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de
første 50 søgeresultater vedrørte 5 klagers virksomhed og 13 den virksomhed, der drives fra
indklagedes hjemmeside. For så vidt angår søgeresultaterne om klager vedrørte de alle
søgehjemmesider som f.eks. krak.dk. Søgeresultaterne vedrørende den virksomhed, der drives fra
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indklagedes hjemmeside, angik bl.a. omtale af denne på Facebook, Instagram, Youtube, tv2.dk og
Itwatch.dk.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klager ejer en virksomhed ved navn lightwork, der beskæftiger sig med lysarbejde i forbindelse
med bl.a. sceneoptrædener,
• at virksomhedens navn og dens beskæftigelsesområde således er forbundne, hvorfor domænet bør
overføres til ham, da domænet med fordel kan anvendes til at drive en hjemmeside om klagers
virksomhed,
• at klagers virksomhedsnavn ikke er gængs inden for eventbranchen,
• at indklagedes virksomhed er registreret under branchekode 702200 og således beskæftiger sig
med virksomhedsrådgivning mv., hvilket ikke har noget med betegnelsen lightwork at gøre,
• at indklagede alene har ejet domænet i meget kort tid,
• at der ikke var aktivitet på domænet forud for, at klager tog kontakt til indklagede om køb af
domænet,
• at en overførsel af domænet ikke vil skade indklagede, idet domænenavnet ikke hænger sammen
med den virksomhed, som indklagede driver,
• at det derimod vil skade klagers virksomhed, hvis der ikke ske overførsel af domænet,
• at det er udokumenteret, at indklagede har brugt mere end 50.000 kr. på markedsføring af sin
virksomhed under navnet lightwork,
• at indklagede først i juni 2018 begyndte at markedsføre sig på Facebook og Instagram, og
• at indklagede på Instagram både har markedsført sig under navnet lightwork og lightupyourwork.
Indklagede har gjort gældende,
• at indklagede købte domænenavnet ”lightwork.dk” mens det var frit, hvorfor indklagede er først i
tid og derfor har ret til domænenavnet,
• at der ikke er branchesammenfald mellem klagers og indklagedes virksomhed, hvorfor der ikke er
nogen forvekslingsrisiko,
• at klageres virksomhedsnavn er gængs for den branche klager arbejder inden for,
• at indklagede registrerede domænenavnet den 14. marts 2018, lancerede hjemmeside og koncept
på domænet i juni 2018 og herefter markedsførte virksomheden for mere end 50.000 kr. i coaching
og selvudviklingsbranchen,
• at indklagedes virksomhed i dag er veletableret inden for sin branche og har et unikt brand, og
• at indklagede endvidere har markedsført sig på bl.a. Facebook og Instagram, mens klager alene
har en Facebook-side.
Nævnets bemærkninger:
Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og
opretholdes af domænenavnet ”lightwork.dk” er i strid med god domæneskik, jf. § 25, stk. 1, i
domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik”.
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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.”
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 en enkeltmandsvirksomhed under
navnet Lightwork v/Niclas Wassermann med startdato den 1. juni 2018. Virksomheden er registreret
under branchekode 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst. Klageren ønsker at
anvende domænenavnet til brug for sin virksomhed, der beskæftiger sig med lysarbejde (på engelsk
”light work”) i forbindelse med sceneoptræden.
Betegnelsen ”lightwork” er en sammensætning af de to helt generiske, engelske ord ”light” (lys) og
”work” (arbejde). Domænenavnet ”lightwork.dk” er imidlertid sammenfaldende med klageres
virksomhedsnavn Lightwork, og selv om sekretariatets undersøgelser viser, at betegnelsen på
internettet kun i begrænset omfang knyttes til klagers virksomhed, har klageren herved en
anerkendelsesværdig interesse i at kunne råde over domænenavnet f.eks. i forbindelse med
markedsføring af klagers virksomhed.
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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 ”lightwork” som nævnt er en
sammensætning to helt generiske, engelsk ord, hvorfor mange andre end sagens part kan have en
naturlig interesse i at råde over domænenavnet.
Indklagede har registreret domænenavnet ”lightwork.dk.” den 14. marts 2018. Indklagede tog efter
det oplyste domænenavnet i brug i juni 2018, hvor indklagede lancerede en hjemmeside for sin
virksomhed på domænet. Hjemmesiden, hvor indklagede bl.a. udbyder workshops for iværksættere,
fremstår gennemarbejdet, professionel og seriøs. Indklagede, der har markedsført sig under
betegnelsen ”lightwork” på bl.a. Facebook, Instagram og Youtube, og er omtalt som sådan på bl.a.
tv2.dk, har herefter en klar, legitim interesse i, at kunne råde over domænenavnet ”lightwork.dk”.
Ud fra en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende
tidspunkt, finder nævnet herefter, 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 ”lightwork.dk”.
Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at
indklagedes registrering af domænenavnet ”lightwork.dk” skulle være illoyal 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

AFGØRELSE
Der kan ikke gives klageren, Lightwork v/Niclas Wassermann, medhold i, at indklagedes registrering
af domænenavnet ”lightwork.dk” skal overdrages til klageren.
Dato: 22. november 2018.
___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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