KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2018-0526
Klager:
John Anderberg
Ved Gærdet 11
4270 Høng
Danmark
v/ Mikkel Knudsen, Duo IT I/S
Indklagede:
Condair Technologie und Innovation AG
Talstrasse 35-37
SZ
8808 Pfaeffikon
Schweiz
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”john-anderberg.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. juni 2018 med seks bilag (bilag 1-6).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”john-anderberg.dk” er registreret den 4. juni 1998.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Anderberg Klima A/S beder Condair A/S om at få lavet rettelser til anderberg.dk,
johnanderberg.dk og john-anderberg.dk, da de laver mærkevareforvirring ud fra at Condair
A/S nævner flere steder at der står Anderberg Klima og Fugtstyrring. Men dette afvises. Se
bilag 2 og 3.
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John Anderberg efterspørger igennem Duo IT at få udleveret domænet johnanderberg.dk, men
Condair afviser at udlevere domænet grundet kommerciel brug. Se bilag 4.
Condairs brug af domænet er til formål at fortælle om en fusion mellem Anderberg Fugtstyring
A/S og Condair A/S som skete tilbage i 25-09-2013, hvorefter Anderberg Fugtstyring A/S blev
opløst, samt binavne som John Anderberg slettet. Virksomheden eksisterer derfor ikke mere og
derfor er Anderberg navnet ikke relevant for Condair A/S mere. Se bilag 1.
…
John Anderberg vil gerne have domænerne john-anderberg.dk til privat brug. Grundet han
hedder John Anderberg. Da Anderberg Fugtstyrring er fusioneret med Condair A/S og opløst,
har Condair A/S ikke varemærket Anderberg mere og derfor ikke grund til at bruge navnet.
Ifølge WHOIS på domænet johnanderberg.dk er registranten Condair Technologie und
Innovation AG, som intet med Anderberg Klima eller John Anderberg har med at gøre mere,
hvis det skulle henføres Anderberg Fugtstyring A/S blev virksomheden opløst, samt binavnet
John Anderberg slettet den 25-09-2013. Det virker også som direkte målrettet Anderberg Klima
at Condair har registreret disse domæner, som blev opløst i 2013. Det virker også som direkte
målrettet Anderberg Klima at Condair har registreret disse domæner.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 4. juni 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
ANDERBERG FUGTSTYRING A/S (CVR-nummer 26747384). Af udskriften fremgår det bl.a., at
det pågældende selskab er registreret med startdato den 12. august 2002 og med ophørsdato den 15.
august 2013. Selskabet er opløst efter fusion med ML SYSTEM A/S (CVR-nummer 15200537) og
selskabets binavne, herunder JOHN ANDERBERG A/S, er slettet i den forbindelse. Endvidere
fremgår det, at selskabets formål var handel og service med klimaanlæg samt anden beslægtet
virksomhed, og at selskabet var registreret under branchekode ”466900 Engroshandel med andre
maskiner og andet udstyr”.
Bilag 2 er efter det oplyste en e-mailkorrespondance fra april 2017 mellem Duo IT I/S på vegne af
klageren og Condair A/S vedrørende overdragelse af domænenavnet ”anderberg.dk”. Af
korrespondancen fremgår bl.a. følgende:
Klageren:

”Til rette vedkommende
På jeres hjemmeside har I lavet en bundlinje hvor der står Anderberg –
klima og fugtstyring. I og med at I ikke har noget at gøre med Anderberg
Klima, vil jeg spørge pænt om I vil fjerne det -klima, eller om det virkelig
er nødvendigt at der sættes advokat i gang. For det er helt klart et smart
trick for at komme på søgninger efter Anderberg Klima. Og derved et klart
brud på både lov om markedsføring samt god domæneskik.”

Condair A/S:

”Tak for din henvendelse vedrørende vores hjemmeside anderberg.dk.
Hjemmesiden har til formål at fortælle om navneskiftet samt hvad vi
beskæftiger os med, nemlig klima og fugtstyring. Derfor står der
”Anderberg – klima og fugtstyring”. Vi har tilføjet et mellemrum for at
tydeliggøre dette.
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Idet vi ejer domænet anderberg.dk og i øvrigt også binavnene Anderberg
Controls A/S, Anderberg Fugtstyring A/S og John Anderberg A/S mener
vi ikke at dette skal ændres. Se evt. https://datacvr.virk.dk/data/
visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15200537&soeg=condair&type
=Alle”.
Bilag 3 er tilsyneladende to udaterede skærmprint fra opslag på det omtvistede domænenavn ”johnanderberg.dk”.
Bilag 4 er kopi af en e-mail af 29. maj 2018 fra advokat Keld Friis på vegne af Condair A/S, hvoraf
der fremgår bl.a.:
”Til rette vedkommende i Duo IT
Condair (Anderberg Fugtstyring A/S) har anmodet mig om, at besvare jeres henvendelse af
gårs dato vedrørende domænerne anderberg.dk og johnanderberg.dk.
Domænerne ejes af og anvendes kommercielt af Condair A/S. Condair A/S har ingen aktuelle
planer om at overdrage domænerne.”
Bilag 5 (litreret af sekretariatet) er en fuldmagt af 4. juli 2018 fra John Anderberg til Mikkel Knudsen,
Duo IT I/S, vedrørende repræsentation i nærværende sag.
Bilag 6 (litreret af sekretariatet) er kopi af et sundhedskort tilhørende klageren, John Anderberg.
Ved sekretariatets opslag den 4. november 2018 på ”john-anderberg.dk” blev sekretariatet
viderestillet til ”condair.dk”, hvoraf sekretariatet har taget følgende kopi:
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Sekretariatet har ved opslag den 4. november 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er anført som registrant af domænenavnet ”johnanderberg.dk”. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme brugerid (CTUI1-DK) yderligere er anført som registrant af fire domænenavne. Det drejer sig således om
domænenavnene ”condairdehumidifiers.dk”, ”condairdryers.dk”, ”condairevaporativecooling.dk” og
”condairhumidifiers.dk”.
Ved opslag den 6. november 2018 på ovenstående domænenavne, som indklagede er anført som
registrant af, har sekretariatet konstateret, at alle fire domænenavne viderestillede til hjemmesiden på
domænenavnet ”condair.dk”.
Ved opslag den 4. november 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet desuden
konstateret, at domænenavnet ”anderberg.dk” er registreret den 30. juni 1998 af ANDERBERG
FUGTSTYRING A/S under bruger-id AFA325-DK. Endvidere har sekretariatet konstateret, at
domænenavnet ”johnanderberg.dk” er registreret den 7. februar 2000 af ANDERBERG
FUGTSTYRING A/S under samme bruger-id. ANDERBERG FUGTSTYRING A/S er under brugerid AFA325-DK ikke anført som registrant af andre domænenavne.
Ved opslag den 6. november 2018 på www.john-anderberg.dk i Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt 75 gange i perioden fra
den 18. oktober 2000 og til den 9. august 2018. Det fremgår heraf, at domænenavnet ”johnanderberg.dk” i hvert fald periodevis siden den 25. maj 2013 har viderestillet til Condair A/S’
hjemmeside på ”condair.dk” og ”anderberg.dk”. Før det har domænenavnet i hvert fald periodevis
indeholdt en hjemmeside for Anderberg Fugtstyring A/S. Sekretariatet har taget følgende skærmprint
af hjemmesiden som lagret den 25. maj 2013:
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Sekretariatet har ved e-mail af 7. november 2018 anmodet DK Hostmaster om at oplyse
registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”john-anderberg.dk”. DK Hostmaster i den
anledning oplyst, at domænenavnet ”john-anderberg.dk” blev oprettet den 4. juni 1998 til Preben
Larsen, John Anderberg, og den 2. februar 2002 overdraget til John Anderberg. Herefter blev det
omtvistede domænenavn den 23. april 2008 overdraget til Anderberg Fugtstyring A/S og den 3.
oktober 2014 overdraget til Condair. Den 21. april 2015 blev domænenavnet overdraget til den
nuværende registrant.
Sekretariatet har ved opslag den 7. november 2018 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk)
konstateret, at der under navnet CONDAIR A/S (CVR-nummer 15200537) er registreret et
aktieselskab med startdato den 1. juni 1991. Selskabet er registreret med binavnene ANDERBERG
CONTROLS A/S, ANDERBERG FUGTSTYRING A/S, JOHN ANDERBERG A/S, MJ
AGENTUR- INGENIØR- & HANDELSFIRMA A/S og ML SYSTEM A/S. Binavnet JOHN
ANDERBERG A/S er ifølge registreringshistorikken tilføjet den 25. september 2013. Selskabet har
til formål at drive handel og industri, og selskabet er registreret under branchekode ”282900
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.”. Som bibranche er registreret ”466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr”.
Sekretariatet har ved opslag den 7. november 2018 på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk
konstateret, at der pr. 1. januar 2018 var to eller færre personer med navnet John Anderberg. Det
fremgår af hjemmesiden, at Danmarks Statistik af diskretionshensyn har fjernet navnekombinationer
med kun én eller to forekomster fra navnedatabasen, hvorfor man kan få et upræcist svar, hvis den
navnekombination, som der søges på, er meget sjælden.
Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 7. november 2018 på ”john anderberg” blev antallet
af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.490, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de
første 50 søgeresultater vedrørte to af søgeresultaterne indklagede eller omtale heraf, mens 34 af
søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale heraf. De resterende 14 søgeresultater vedrørte
navnlig en række selskaber, hvori Anderberg indgik i selskabsnavnet, herunder John Anderberg
Holding ApS, Anderberg Klima A/S og John Anderberg Ejendomme A/S.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
 klageren ønsker at kunne gøre brug af domænenavnet ”john-anderberg.dk” til privat brug, da
domænenavnet er identisk med hans navn,
 at klageren har rettet henvendelse til indklagede herom, men at indklagede har afvist at overdrage
domænenavnet på grund af kommerciel brug,
 at indklagedes brug af domænenavnet ”john-anderberg.dk” har til formål at oplyse om en fusion
mellem Anderberg Fugtstyring A/S og Condair A/S, som fandt sted i 2013,
 at Anderberg Fugtstyring A/S i den forbindelse blev opløst og binavnet John Anderberg slettet,
 at virksomheden herefter ikke eksisterer længere og at Condair A/S derfor ikke har ret til at bruge
navnet ”Anderberg”,
 at det virker direkte målrettet Anderberg Klima A/S, at Condair A/S gør brug af domænenavnet
”john-anderberg.dk”, og
 at domænenavnet ”john-anderberg.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
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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 det efter det oplyste må lægges til grund, at domænenavnet ”john-anderberg.dk” ikke har
erhvervsmæssig betydning for klageren, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer
henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om
internetdomæner (domæneloven).
Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag
af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets
forretningsorden.
Klageren har dokumenteret at være bærer af navnet John Anderberg (jf. bilag 6). Efter de foreliggende
oplysninger bæres dette navn kun af to eller færre personer i Danmark.
Klageren har over for klagenævnet gjort gældende bl.a., at det omtvistede domænenavn ”johnanderberg.dk” er identisk med klagerens navn, John Anderberg. Da klageren under henvisning til sit
navn har påberåbt sig at have særlige rettigheder til domænenavnet ”john-anderberg.dk”, giver sagen
i første række anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af navnelovens § 27. Denne
bestemmelse har følgende ordlyd:
”§ 27. Den der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et
navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden
tilpligtet at ophøre med brugen af navnet.”
Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet
”john-anderberg.dk” til at viderestille til en hjemmeside for Condair A/S på domænenavnet
”condair.dk”, hvorfra der sker markedsføring af kommercielle og industrielle produkter og systemer
til luftbefugtning og evaporativ køling.
Oplysninger fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) tyder
endvidere på, at indklagede har anvendt det omtvistede domænenavn til det nævnte formål i hvert
fald periodevis siden maj 2013.
Endvidere fremgår af oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister, at der under navnet
CONDAIR A/S er registreret et aktieselskab med startdato den 1. juni 1991 og at dette selskab siden
den 25. september 2013 har haft registreret binavnet JOHN ANDERBERG A/S.
Det forhold, at CONDAIR A/S – til hvis hjemmeside indklagede har viderestillet domænenavnet
”john-anderberg.dk” – har fået registreret binavnet John Anderberg skaber ikke i sig selv en adkomst
for indklagede til at gøre brug af de enkelte dele af binavnet. Indklagede har som nævnt ikke besvaret
sekretariatets henvendelser i sagen, og 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.
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Klagenævnet finder på den anførte baggrund ikke at kunne lægge til grund, at der foreligger berettiget
brug af klagerens navn fra indklagedes side. Der er herudover efter klagenævnets opfattelse ikke
holdepunkter for at antage, at indklagede har indarbejdet navnet ”John Anderberg” som kendetegn
for sin virksomhed. Klagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at navnet ”John Anderberg”
ifølge sekretariatets undersøgelser i sagen på internettet i vidt omfang forekommer at være forbundet
med klagerens person.
Da domænenavnet ”john-anderberg.dk” således er forveksleligt med klagerens navn John Anderberg,
og da indklagede ikke har dokumenteret en særlig adkomst til at gøre brug af navnet, findes
indklagedes registrering og brug af domænenavnet uberettiget i medfør af navnelovens § 27.
Klagenævnet finder på den baggrund af det oven for anførte, at indklagedes registrering af
domænenavnet ”john-anderberg.dk” samt nægtelse af at overføre registreringen af domænenavnet til
klageren er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i
domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik”.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende
AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”john-anderberg.dk” skal overføres til klageren, John Anderberg.
Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 13. december 2018.

___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Jeppe Juul
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