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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2018-0638 
 

 

Klager: 

 

FM Schweiz GmbH 

Blegistrasse 13 

6340 Baar 

Schweiz 

 

Indklagede: 

 

Balslev Media ApS 

Gefionsvej 24 

8230 Åbyhøj 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstande 

Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”bil.dk” til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

Frifindelse. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 23. september 2018 med seks bilag (bilag 1-6), 

svarskrift af 2. oktober 2018 med fem bilag (bilag A-E), replik af 9. oktober 2018 uden bilag samt 

duplik af 17. oktober 2018 uden bilag. 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”bil.dk” er registreret den 31. januar 1997. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”FM Schweiz AG er en schweizisk anpartsselskab, der siden august 2012 har udviklet og 

driftet e-handelskoncepter i Europa. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. 

udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). 
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Indklagede Balslev Media ApS ejer ”bil.dk”, der er registreret den 31. januar 1997 (bilag 2). 

Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt (bilag 3) og har ikke anvendt dette siden den 

7. december 2016 ifølge opslag i Waybackarchive.org (bilag 4+5). 

 

Den 4. februar 2016 har indklagede slettet binavnet ”Bil.dk ApS” hos Erhvervsstyrelsen 

(bilag 6). 

… 

Da domænenavnet ikke er i aktivt brug, ikke har været det længe, og er aktivt afmeldt som 

binavn i offentlige registre, mener vi derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse 

af domænenavnet ”bil.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i 

domæneloven. 

 

Vi ønsker at anvende domænet til en dansk kommerciel portal om biler, som samtidig 

forventes at ville kunne gøre stor samfundsmæssig nytte.” 

 

Bilag 1 fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om 

klageren. 

 

Bilag 4 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en oversigt over de 

hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”bil.dk”. 

 

Bilag 5 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en gengivelse af den 

hjemmeside, der den 7. december 2016 er arkiveret på domænenavnet ”bil.dk”, og som fremstår 

som en portal for biler, der er udbudt til salg. 

 

Bilag 6 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede. 

 

I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”Balslev Media ApS har købt domænenavnet Bil.dk for cirka 9 år siden, vi betalte dengang 

cirka DKK [udeladt] for domænet. Vi agter fortsat at anvende domænet kommercielt på bedst 

mulig vis, i form af drift af en bil relateret hjemmeside på domænet. 

 

Jeg vedlægger et screen dump fra vores bogføringssystem hvor jeg har lavet en hurtig 

søgning på ”bil.dk” (bilag A) – som det fremgår er der en del bogføringsbilag som 

udelukkende vedrører Bil.dk. Domænekøb, udvikling af webdesign, logo design, køb af 

betalingsmodul til brug for shop på Bil.dk, testkøb på Bil.dk osv. osv. Dette er blot de bilag 

hvor ”bil.dk” er nævnt i titlen, der er selvfølgelig mange andre udgifter, blandt andet løn og 

A-skat til ansatte. Som det fremgår af oversigten spiste vi Pizza fra restaurant Jerry da vi 

fejrede lancerede den første version af Bil.dk. En version der desværre senere viste sig at 

blive en kommerciel fiasko. 

 

Jeg vedlægger et skærmprint af Bil.dk Version 1 som Bilag B – vi har haft eksterne 

webdesignere og ustabilitet eksperter ind over for at få udtrykket BIL.dk til at være helt 

rigtigt. 

 

Vi har også fået lavet et logo fra et firma der specialiserer sig i at lave logoer. Forskellige 

Bil.dk logo forslag vedhæftes som Bilag C 
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Vi har kodet 1000-vis af kodelinjer der hidrører fra udviklingen af Bil.dk. Vi har også haft en 

dygtig ekstern russisk matematiker til at udregne en algoritme som kan bestemme hvad en 

brugtbils handelsværdi bør være, blandt andet udfra mærke, model, alder og antal kørte 

kilometer.  

 

Vi har brugt mange penge på udvikling af Bil.dk. Flere medarbejdere har arbejdet fuld tid 

gennem flere år på udvikling af Bil.dk. Dette investeringsmæssige sats er ganske rigtigt ikke 

online for øjeblikket, men er dog under fortsat udvikling og omformning. 

 

Balslev Media ApS har udover indehaver Jan Balslev, haft ansat en Lead developer i 

Danmark samt en enkelt offshore udviklere, alle 3 ansat på fuld tid i flere år med det 

hovedformål at udvikle Bil.dk til en profitabel forretning omkring biler. Bil.dk er en portal 

som fortsat er under udvikling. 

 

Kristian, vores Lead Developer som blandt andet udviklede den seneste version af Bil.dk som 

vi tidligere havde online er desværre ikke længere ansat i firmaet. Dette har i forhold til 

vedligeholdelse af kode og nyudvikling af kode været en vanskelig periode for vores firma og 

ikke mindst vores websites heriblandt Bil.dk. 

 

Grundet tekniske problemer og også i en erkendelse af at vores første version af portalen 

Bil.dk ganske enkelt ikke har været den forretningsmæssige succes vi havde håbet, har vi 

valgt at tage portalen fuldstændig offline indtil vi får udviklet en bedre løsning til dette 

domænet. Det er vi i gang med. 

 

Vi har ALDRIG solgt et domænenavn, vi har ikke planer om at sælge nogen domæner eller 

udleje domæner. De domæner vi har registreret i firmaet er udelukkende til for at blive brugt 

til udvikling af websites. 

 

Vi har dog solgt et par online forretninger, men aldrig bare et domæne. 

 

For eksempel har vi solgt portalen Gravid.dk til en jordemoder og hendes mand. Vi havde 

udviklet portalen gennem en længere årrække – også i forskellige versioner. Primære 

drivkraft var vores medarbejder Britt Skjoldborg som var ansat i Balslev Media ApS på fuld 

tid som akademisk Videnspilot i cirka 2 år. Det var en toptunet portal sprækket med kvalitets 

artikler til gravide på et højt akademisk niveau vi solgte videre. Den var vi stolte af. 

 

Seneste portal vi har solgt fik vi et to cifret millionbeløb for. Vi betalte fuld skat af denne 

indtægt her i Danmark. Balslev Media ApS sælger ikke domæner – vi driver online 

forretninger. Når vi sælger en online forretninger er det en færdigudviklede forretninger der 

sælges, men det tager tid at komme dertil. Nogen gange må man tage et eller to skridt tilbage 

og prøve igen. Det er der Bil.dk er lige nu. 

 

Balslev Media ApS betaler en betydeligt millionbeløb i selskabsskat i Danmark og har ansatte 

med bopæl i Danmark der ligeledes betaler A-skat her i landet. Vores danske firmas drift og 

portaler er til gavn for det danske samfund. 
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For lidt over et år siden ændrede vi vores firma hovednavn tilbage til firmaets oprindelige 

navn Balslev Media ApS. I samme forbindelse blev det besluttet at slette samtlige af firmaets 

forholdsvis mange binavne. Heriblandt sletningen af binavnet Bil.dk ApS. Hvilke og hvor 

mange binavne vores firma tidligere har anvender har efter vores mening ikke nogen som 

helst reel betydning for hvad firmaet beskæftiger sig med. Vi har ikke på noget tidspunkt 

opgivet at udvikle Bil.dk. Vi arbejder fortsat aktivt med at få en version 2 af Bil.dk online. 

 

Bil.dk er et generisk domænenavn som vi anvender aktivt uagtet at der ikke rigtigt er noget 

reelt indhold online på domænet lige for øjeblikket. Vi bruger dette domæne aktivt, så vi 

mener at udgangspunktet må være først i tid bedst i ret. 

 

Vi bruger det her domæne på præcis den måde det er hensigten med DK domæner. Vi 

arbejder på en ny version af Bil.dk (Bilag D) 

 

Vi bruger også bil.dk til mail (Bilag E) og der er oprette såkaldte MX-records på domænet. 

 

Vi har registreret Bil.dk som et VID domæne da det er et meget vigtigt og værdifuldt domæne 

for vores firma.” 

 

Bilag A fremstår som kopi af kontooversigt med udgiftsposter, der relaterer sig til domænenavnet 

”bil.dk”. 

 

Bilag C fremstår som logoer for ”bil.dk”. 

 

Bilag D fremstår som en skabelon til en hjemmeside vedrørende domænenavnet ”bil.dk”. 

 

Bilag E er udskrift fra en e-mailkonto, hvoraf bl.a. fremgår tre e-mailadresser, der er knyttet til 

domænenavnet ”bil.dk”. 

 

I replikken er bl.a. anført følgende: 

 

”Der er intet, der understøtter indklagedes påstand ”Vi arbejder fortsat aktivt med at få en 

version 2 af Bil.dk online.” 

 

Indklagedes bilag A er et udskrift fra indklagedes bogføringssystem viser tre testkøb på Bil.dk 

i perioden 2014 og 2016 og dokumenterer, at der ikke efterfølgende har været omkostninger 

relateret til et fremtidig anvendelse af domænenavnet ”bil.dk”. 

 

Bilag A understøtter ikke indklagedes påstand om, at der forsat arbejdes på en ny version af 

den tidligere portal, men bekræfter derimod indklagedes påstand om, at der flere år tidligere 

har været ansat tre programmører på fuldtid i indklagedes selskab og tidligere været aflønnet 

eksterne programmører til at udvikle webportalen. 

 

Indklagedes bilag B og C beviser intet om ibrugtagning efter 2016 og er ikke relevante for 

sagen. 

 

Indklagedes bilag D må betragtes som værende utroværdigt og fabrikeret for at dokumentere 

fremtidig hensigt med domænet til brug for argumentationen i denne klagesag. Det er 
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imidlertid gået så stærkt med at producere grafikken, at der er lavet stavefejl i teksten 

”Billigeste Dæk & Hjulskifte” nederst til venstre i grafikken, mens samme ord er stavet 

korrekt til højre i grafikken. Den producerede grafik har ikke været placeret på domænet 

”bil.dk” ifølge WaybackArchive.org og kan heller ikke findes i Googles billeddatabaser. Der 

er altså intet bevis for, at indklagede har informeret tidligere brugere af domænet ”bil.dk” 

om, at der skulle komme en ny portal på domænet. 

 

Indklagedes bilag E viser, at domænet ikke har været anvendt til e-mailkorrespondance siden 

2013, bortset fra én e-mail fra revisor Tim Borup Nielsen fra Aarhus i marts 2017 vedrørende 

en kvittering udbytte, hvilket må forventes at relatere sig til i aktiviteter i 2016, hvor 

regnskabsåret for indklagedes selskab sluttede seks måneder tidligere den 30. september 

2016. 

 

Indklagede har aktivt slettet binavnet Bil.dk ApS hos Erhvervsstyrelsen og efterfølgende 

ændret selskabets formålsparagraf fra ”Selskabets formål er udvikling og drift af webportale; 

Et bilmarked for salg af nye og brugte biler, En webportal med formidling af sommerhuse til 

leje, En webportal for gravide eller dem der ønsker at blive gravid, samt flere andre 

portaler.” til i stedet at være “Selskabets formål er handel og investering mm.“ (bilag 6). 

 

Vi fastholder, at indklagede ikke har benyttet domænenavnet ”bil.dk” siden 2016, samt at 

indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”bil.dk”, er i strid med god 

domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.” 

 

I duplikken er anført følgende: 

 

”Nu har Robin Krigslund-Hansen stort set klaget over samtlige vores firmas 5 domæner 

gennem forskellige af hans udenlandske firmaer. Jeg synes det grænsen til chikane. 

 

Ja vores Google webserver har været nede og firmaet har i den forbindelse genovervejet 

forretningsplanerne for de portaler vi har haft oppe på de forskellige domæner. 

 

Vi anvender alle de 5 domæner vi har registreret i firmaet og har konkrete forretningsplaner 

med disse. 

 

Med hensyn til BIL.DK har vi nu åbnet et forum omkring elbiler på domænet. 

 

……...” 

 

Ved opslag på domænenavnet ”bil.dk” den 28. september 2018 fremkom der ikke en hjemmeside 

med reelt indhold, jf. bilag 3. Ved fornyet opslag den 9. december 2018 har sekretariatet taget 

følgende kopi: 
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Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, 

at der bl.a. den 7. marts 2016 er arkiveret følgende hjemmeside i forbindelse med domænenavnet 

”bil.dk”, jf. bilag B: 
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Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – BMA391-DK – har registreret 

i alt følgende seks domænenavne: ”bil.dk”, ”fisk.dk”, ”madopskrifter.dk”, ”sommerhuse.dk”, 

”sommerhusindex.dk” og ”vine.dk”. 

 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

 at klageren siden august 2012 har udviklet og driftet e-handelskoncepter i Europa, 

 at indklagede ikke anvender domænenavnet ”bil.dk” aktivt og ikke har anvendt domænenavnet 

siden den 7. december 2016, 

 at indklagedes bilag D om en fremtidig hjemmeside på domænenavnet ”bil.dk” må betragtes 

som værende utroværdig og fabrikeret til brug for nærværende klagesag, 

 at domænenavnet ”bil.dk” ikke har været anvendt til e-mailkorrespondance siden 2013, bortset 

fra én e-mail i marts 2017, som må antages at relatere sig til i aktiviteter i 2016,  

 at indklagede den 4. februar 2016 slettede sit binavn ”Bil.dk ApS” hos Erhvervsstyrelsen, 

 at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”bil.dk”, er i strid med god 

domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og 

 at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”bil.dk” til en dansk kommerciel portal om biler, 

som forventes at ville få samfundsmæssig nytte. 

 

 

Indklagede har gjort gældende, 

 at indklagede har købt domænenavnet ”bil.dk” for cirka 9 år siden for cirka DKK [udeladt], 

 at indklagede fortsat vil anvende domænenavnet ”bil.dk” kommercielt på bedst mulig vis i form 

af en hjemmeside, der er relateret til biler, 

 at indklagede har investeret mange ressourcer i at få udviklet en hjemmeside på domænenavnet 

”bil.dk”, 

 at hjemmesiden til domænenavnet ”bil.dk” er under fortsat udvikling og omformning, 

 at på grund af tekniske problemer og i erkendelse af, at indklagedes første version af portalen på 

domænenavnet ”bil.dk” ikke har været en forretningsmæssige succes, har indklagede valgt at 

tage portalen offline, indtil en bedre løsning er udviklet, 

 at domænenavnet ”bil.dk” er et generisk navn, 

 at indklagede anvender domænenavnet ”bil.dk” aktivt, uagtet at der ikke er noget reelt indhold 

på domænet for øjeblikket, idet domænenavnet bruges til e-mail, og der er oprettet MX-records 

på det, 

 at indklagede aldrig har solgt et domænenavn, men dog har solgt et par online-forretninger, 

 at indklagedes domænenavne udelukkende er registreret til brug for udvikling af hjemmesider, 

 at når indklagede sælger en online-forretning, er det en færdigudviklet forretning, der sælges, og 

 at klagers klage grænser til chikane. 

 

 

Nævnets bemærkninger: 
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Klageren har gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet 

”bil.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om 

internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: 

 

”§ 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 over-

holdelse 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 har oplyst, at klageren siden august 2012 har udviklet og drevet e-handelskoncepter i 

Europa, og at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”bil.dk” til en dansk kommerciel portal 

om biler. Selvom klageren ikke nærmere har konkretiseret indholdet af en sådan portal, må den 

pågældende anvendelse af domænenavnet anses for at være egnet til at afspejle domænenavnets 
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signalværdi. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en interesse i at kunne 

gøre brug af domænenavnet ”bil.dk”. 

 

Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 

anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne 

interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”bil.dk” indeholder det 

almindelige danske ord ”bil”, og at mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i 

at råde over domænenavnet. 

 

Indklagede har oplyst, at indklagede har investeret mange ressourcer i at få udviklet en hjemmeside 

på domænenavnet ”bil.dk”, og at en hjemmeside til domænenavnet er under fortsat udvikling. Det 

fremgår af sagens oplysninger, at der på domænenavnet ”bil.dk” tidligere har været en portal 

vedrørende køb og salg af biler, og indklagede har oplyst, at denne portal ikke var en 

forretningsmæssig succes, og at den derfor blev deaktiveret. Indklagede har endvidere oplyst, at 

domænenavnet ”bil.dk” anvendes aktivt til e-mailadresser. Klagenævnet finder på den anførte 

baggrund, at indklagede har en naturlig interesse i fortsat at kunne disponere over domænenavnet 

”bil.dk”. 

 

Nævnet finder på den anførte baggrund, at det ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det 

omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser. Indklagede findes herefter 

ikke i forhold til klageren at have handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret 

og opretholdt registreringen af domænenavnet ”bil.dk”. Det forhold, at indklagede i perioder ikke 

har anvendt domænenavnet aktivt, er ikke i sig selv i strid med domænelovens § 25, stk. 1. 

 

Da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger under sagen, der giver anledning til at antage, at 

indklagedes registrering og anvendelse af det omhandlede domænenavn er 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 

 

 

 

A F G Ø R E L S E 
 

Der kan ikke gives klageren, FM Schweiz GmbH, medhold. 

 

 

 

Dato: 17. januar 2019 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


