KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2018-0524

Klager:
Anderberg Klima A/S
Teglværksvej 8B
Slagelse 4200
Danmark
v/ Mikkel Knudsen, Duo IT I/S
Indklagede:
Anderberg Fugtstyring A/S
Gl. Holbækvej 6-8
4200 Slagelse
Danmark
v/ adv. Keld Friis
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”anderberg.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. juni 2018 med seks bilag (bilag 1-6),
svarskrift af 10. september 2018 med fire bilag (bilag A-D), replik af 21. september 2018 med ti
bilag (bilag 7-16) samt duplik af 10. oktober 2018 med to bilag (bilag E-F).

Registreringsdato:
Domænenavnet ”anderberg.dk” er registreret den 30. juni 1998.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
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”Min klient har firmaet Anderberg Klima A/S.
Anderberg Fugtstyrring A/S har fusioneret med Condair A/S.
Anderberg Fugtstyrring A/S er opløst efter fusionen på dette ses i CVR registeret. Bilag 1.
Varemærket Anderberg Fugtstyrring eksisterer derfor ikke længere da det er overgået til at
være Condair.
Navneforvirring da på anderberg.dk skrives der Anderberg Klima og Fugtstyrring flere steder
og dette giver navneforvirring ud fra at det kun er Anderberg Fugtstyrring der er tale om.
Dog efter gentagende henvendelser er dette ikke blevet rettet.”
Som bilag 1 og 9 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende
indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er opløst ved fusion den 15. august 2013 og i den
forbindelse bl.a. fik slettet binavnene ”John Anderberg A/S” og ”Anderberg Controls A/S”.
Bilag 2 er kopi af e-mailkorrespondance af 25. og 26. april 2018 mellem Tim Bech Jensen, Mlerhverv.dk og Condair A/S. Tim Bech Jensen anfører bl.a. følgende:
”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. Fordi det er helt
klart et smart trick for at komme med på søgninger efter Anderberg Klima. Og derved et klart
brud på både lov om markedsføring samt god domæneskik.”
Condair A/S svarer bl.a. følgende:
”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.
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.”
Bilag 3 er følgende skærmprint fra Condair A/S’ hjemmeside (jf. bilag 7 og 8, som vedrører
domænenavnet ”anderberg.dk”, og som efter det oplyste er taget den 14. september 2018):
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Bilag 4 er kopi af e-mail af 29. maj 2018 fra advokat Keld Friis til Duo IT, hvori det gøres
gældende, at domænenavnene ”anderberg.dk” og ”johnanderberg.dk” ejes og anvendes af Condair
A/S, og at Condair A/S ikke har aktuelle planer om at overdrage domænenavnene.
Bilag 5 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.
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I svarskriftet er bl.a. anført følgende:
”Condair A/S (CVR 15200537) har ejerskab over binavnene John Anderberg A/S og
Anderberg Fugtstyring A/S (bilag A)…
Som det fremgår af Bilag A har Condair A/S købt Anderberg Fugtstyring A/S med tilhørende
binavne. Heraf kan vi fremhæve at historisk set er John Anderberg A/S ændret til Anderberg
Fugtstyring A/S, og Anderberg Fugtstyring A/S er fusioneret ind i Condair A/S.
Domænet har fulgt den juridiske enhed (bilag B, bilag C og bilag D), hvorved Condair A/S
har ejerskab over både binavne og tilhørende domæner som følge af fusionen.
Domænet har til formål fortsat at informere om ejerskiftet samt at promovere Condair A/S. I
og med at John Anderberg A/S og Anderberg Fugtstyring A/S er registrerede binavne under
Condair A/S (bilag A) er det fortsat relevant at informere om dette.
Da John Anderberg har startet en virksomhed med et navn, Anderberg Klima A/S, der minder
om det frasolgte, ser Condair A/S det fortsat relevant at oplyse om navneskiftet.
…
Som det fremgår af Bilag A, har Condair A/S ejerskab og brugsret af følgende binavne:
ANDERBERG CONTROLS A/S, ANDERBERG FUGTSTYRING A/S, JOHN ANDERBERG
A/S, MJ AGENTURINGENIØR- & HANDELSFIRMA A/S, ML SYSTEM A/S. Derfor finder vi
det naturligt, at vi benytter vores domæner tilhørende registrerede binavne.
Vi har ikke oprettet yderligere domæner, vi har udelukkende benyttet de eksisterende
domæner overdraget i henhold til fusionen.”
Som bilag A har indklagede fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende
Condair A/S, hvoraf bl.a. fremgår, at Condair A/S den 15. august 2013 bl.a. fik registreret
binavnene Anderberg Fugtstyring A/S, John Anderberg A/S og Anderberg Controls A/S.
Bilag B-D er udskrifter fra DK Hostmasters Whois-database, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede
under bruger-id AFA325-DK udelukkende har registreret de to domænenavne ”anderberg.dk” og
”johnanderberg.dk”.
I replikken er bl.a. anført følgende:
”Som det fremgår fra Bilag 3, 7, 8, 11 og 12 er sagens omfang baseret på måden hvorpå
domænerne bliver anvendt. Domænerne anderberg.dk og johnanderberg.dk peger på en side,
som kan skabe navne forvirring baseret på brugen af ordene Anderberg Klima, som fremgår
flere steder på siden, dette kunne skabe den misforståelse at Anderberg Klima A/S er med i
den omtalte fusion og dermed er del af Condair A/S. I forhold til misrepræsentationen på
siden kan det også henvises til at Condair A/S selv have været klar over at deres sprogbrug
på siden kan misforstås som kan ses i bilag 11. og 12. som viser slider nr. 2 på anderberg.dk
som er ændret efter at Anderberg Klima A/S indgav en klage. Dog kan man se ud fra bilag 7,
at de ikke har rettet kombinationen af Anderberg og Klima alle steder.
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Udsagnet fra Condair A/S sagsfremstilling ”Da John Anderberg har startet en virksomhed
med et navn, Anderberg Klima A/S, der minder om det frasolgte, ser Condair A/S det fortsat
relevant at oplyse om navneskiftet.” fremstillingen at John Anderberg A/S skiftede navn til
Anderberg Fugtstyring A/S først, er faktuelt forkert. Dansk Indeklima A/S skiftede til
Anderberg Klima A/S d. 13.03.2007 hvorimod Anderberg Fugtstyring A/S først blev taget i
brug d. 20.11.2007 (Se bilag 13. historisk fremstilling, samt Bilag 9. og Bilag 10.). Det skal
også nævnes at Anderberg Klima A/S blev stiftet igennem Spaltningen af John Anderberg A/S
da fugtstyringsdelen blev frasolgt, derved har John Anderberg ikke startet en virksomhed med
det navn, da Anderberg Klima som virksomhed reelt set er ældre end Anderberg Fugtstyring,
om ikke andet er det omvendt (se bilag. 10).
Argumentationen for at domænerne bruges til markedsføring af Condair A/S, og for at
informere om fusionen mellem Anderberg Fugtstyring A/S og ML System A/S på domænet
anderberg.dk er uforståeligt. På intet tidspunkt har virksomheden haft navnet Anderberg,
bruget af domænet anderberg-fugtstyring.dk ville her være mere forståeligt, men hverken
anderberg-fugtstyring.dk eller anderbergfugtstyring.dk er registreret og står fra dagsdato
20.09.18 ledige (se bilag 14 og 15). Hvis argumentationen skulle være at hjemmesiden på
anderberg.dk er til formålet at informere om denne fusion burde domænerne anderbergfugtstyring.dk og anderbergfugtstyring.dk også være i brug, baseret på forklaringen om
binavne.
Den omtalte fusion fandt sted for 5 år siden, navnene bruges ikke længere aktivt til
markedsføring af produkter. Det bemærkes også, i strid med forklaring fra Condair A/S, at
Condair Schweiz er i besiddelse af et 3. domæne som er john-anderberg.dk, som ikke DNSforwarder til samme ip-adresse som anderberg.dk eller johnanderberg.dk, men i stedet
condair.dk (se bilag 16).
…
Det er vores opfattelse at omstændighederne omkring denne hjemmeside der ligger på
domænerne anderberg.dk og johnanderberg.dk, benyttes til markedsføring imod Anderberg
Klima A/S på en måde som er imod god markedsføringsskik. Baseret på ordvalget på
hjemmeside, domænerne der er taget i brug, samt domænerne anderberg-fugtstyring.dk og
anderbergfugstyring.dk, som passer til de registrerede binavne ikke er registreret og er ledige
(se bilag 14 og 15). Hjemmesiden er bygget op på en måde hvorpå den kan skabe
navneforvirring, samt har Condair A/S ikke sat DNS-forwarding til den samme side på det
sidst nævnte domæne john-anderberg.dk, som henviser til fusionen mellem Anderberg
Fugtstyring A/S og ML Systems A/S, men i stedet har DNS-forwarding sat til Condair.dk.
Derfor finder vi argumentet om informering om fusionen tynd, og tilmed ikke fyldestgørende.
Brugen af domænerne er i vores opfattelse en måde at fratage familien Anderberg nogle
former for muligheder at få deres navn igen og skabe navne- og mærkeforvirring mellem
Anderberg Fugtstyring A/S og Anderberg Klima A/S grundet sproget på anderberg.dk (se
bilag 3, 11 og 12).
Grundlaget for at Anderberg Klima A/S flere omgange har foretaget henvendelser til Condair
A/S med henblik på at få fjernet alle ordkombinationer med relation til ”Anderberg Klima”
som kunne skabe forveksling med Anderberg Klima A/S, men Condair A/S har gang på gang
nægtet at foretage flere ændringer en den ene omtalte. Derfor har Anderberg Klima A/S valgt
at lave en domæneklage på domænet anderberg.dk, med henblik på at få domænet tilbage til
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familieforetaget. John Anderberg har derudover valgt at tage hans navn tilbage til privat
brug.
Det understreges derfor at Anderberg Klima gør krav på anderberg.dk grundet fare for
firmanavnsforveksling udover at familien har Anderberg som familienavn.
…
Kravet fra Anderberg Klima A/S er baseret på familienavnet Anderberg, som familien gerne
vil have til brug i deres eget firma. Grundlaget ligger på at Anderberg Klima A/S aktivt
bruger navnet til mærke repræsentation og besidder navnet som familienavn. Derfor beder
Anderberg Klima A/S om at få udleveret anderberg.dk.”
Bilag 10 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren.
Bilag 11 er følgende skærmprint fra Condair A/S’ hjemmesiden, som efter det oplyste er taget før
indgivelsen af klagen i denne sag:

Bilag 12 er følgende skærmprint fra Condair A/S’ hjemmesiden, som efter det oplyste er taget efter
indgivelsen af klagen i denne sag:
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Bilag 13 er en oversigt over forskellige organisatoriske ændringer, hvoraf fremgår følgende:
”21.02.2007 - John Anderberg A/S spaltes i Klima- og Fugtstyringsdel. Fugtstyringsdelen af
virksomheden bliver solgt til Claus Hugo Frykman Rasmussen.
13.03.2007 - Dansk Indeklima A/S ændrer navn til Anderberg Klima A/S
10.09.2007 – 11.09.2007 - John Anderberg Holding ApS sælger deres sidste 25% af aktier i
John Anderberg A/S til Berkland ApS.
29.10.2007 - John Anderberg udtræder af bestyrelsen.
29.10.2007 - John Anderberg A/S ændrer navn til Anderberg Controls A/S og John Anderberg
A/S bliver registreret som Binavn
20.11.2007 - Anderberg Controls A/S ændrer navn til Anderberg Fugtstyring A/S og
Anderberg Controls A/S bliver registreret som binavn.
25.09.2013 - John Anderberg A/S og ML System A/S fusionerer og bliver til Condair A/S.”
Bilag 14 og 15 er udskrifter fra DK Hostmasters Whois-database, hvoraf fremgår, at
domænenavnene ”anderberg-fugtstyring.dk” og ”anderbergfugtstyring.dk” er ledige.
Bilag 16 er skærmprint fra hjemmesiden ”Redirect Detective”, hvoraf fremgår, at domænenavnet
”john-anderberg.dk” viderestiller til domænenavnet ”condair.dk”.
I duplikken er bl.a. anført følgende:
”Klageren har ikke et krav på at få overført domænet. Sagen er reelt et spørgsmål om, at
Klageren ønsker at forskyde den etablerede konkurrencesituation til egen fordel, hvilket kan
være et legitimt ønske, men som der efter Indklagedes opfattelse ikke i domænemæssig
henseende er legale holdepunkter for at imødekomme.
Konkurrencesituationen mellem parterne er ikke ny og skyldes i vid udstrækning Klagerens
egne dispositioner.
I. Indklagede har adkomst til domænet og en legitim kommerciel interesse i benyttelse af
domænet
Indklagede har købt domænet og har således et tidsubegrænset ejerskab af domænet.
Da Anderberg Fugtstyring A/S blev fusioneret med Condair A/S skete det ved en uegentlig
fusion med Condair A/S som det fortsættende selskab. Det betød ikke at aktiviteten i
Anderberg Fugtstyring ophørte, således som Klageren anfører. Samtlige aktiviteter fortsatte,
blot i en ny selskabsskal, herunder filialen i Slagelse, og navnet blev opretholdt som binavn.
Domænet har således en ejerskabsmæssig forankring til Indklagede og domænet tilkommer
Indklagede.
Domænet var forlængst etableret, da domænet anderbergklima.dk blev oprettet den 1.
december 2006.
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Klagerens og Indklagedes virksomheder har eksisteret parallelt på markedet før oprettelsen
af domænet anderbergklima.dk og før navneændringen den 7. februar 2007 til Anderberg
Klima A/S.
Hovedprodukterne er befugtningsanlæg. Altså større installationer til brug for en bygning,
typisk erhvervsbygning, eller den drift der foregår i bygningen. Det er større investeringer og
der er lange salgscykler. Der kan således sagtens være en kunde, som først har brug for et nyt
anlæg, når kunden skal opføre en ny bygning, foretage en udvidelse af en eksisterende
bygning eller påbegynder en aktivitet der kræver befugtning. Der er derfor en legitim
forretningsmæssig begrundelse for Indklagede for at opretholde domænerne over en længere
årrække.
Produkterne sælges i overvejende grad til samme målgruppe. Køberkredsen består af
professionelle købere, der relativt let kan få et overblik over og navigere imellem de få
udbydere på niche-markedet.
Den legitime forretningsmæssige begrundelse underbygges af, at der kan konstateres ikke
ubetydelig trafik på domænet.
II. Brug af domænet i strid med god domænenavnsskik/markedsføringsskik
Det kan lægges til grund, at såvel Klageren som Indklagede betjener erhvervsmarkedet.
Endvidere kan det lægges til grund, at de to domæner ikke er identiske, quasiidentiske,
umiddelbart sprogligt eller stavemæssigt forvekslelige.
Indklagede har anvendt sit domæne før Klageren fik registreret sit domæne. Indklagedes
anvendelse – i Anderberg Fugtstyring A/S regi og tidligere i Anderberg Controls A/S og John
Anderberg A/S regi - har fundet sted siden 1998. Allerede derfor kan Indklagedes anvendelse
af domænet ikke være i strid med markedsføringsskik/domænenavnsskik i forhold til
Klagerens domæne. Såfremt tidsprioriteten ikke respekteres, ville enhver kunne oprette et
domæne med næsten enslydende ord eller ordforbindelser, der er forvekslelige med allerede
eksisterende domæner, og kræve at det oprindelige domæne blev ekstingveret.
Klageren har ikke et registreret varemærke (ordmærke) på domænet ”anderbergklima.dk”. I
Indklagerens optik har hverken ordet eller ordforbindelsen et sådant særpræg, at det kan
anses for varemærke eller at et sådant særpræg er opnået i forbindelse med indarbejdelse på
markedet.
Indklagede har ikke oplevet, at virksomhederne Anderberg Klima A/S og Anderberg
Fugtstyring A/S (Condair A/S) forveksles på markedspladsen.
Klagerens hovedpåstand synes at angå konkrete tekster på Indklagedes domæner, i
særdeleshed Indklagedes anvendelse af ordet ”klima” i forbindelse med ordet ”anderberg”.
Altså ikke selve domænet, men ordforbindelser på den hjemmeside som optræder på domænet.
Det forstår Indklagede som en påstand om brud på god markedsføringsskik efter
Markedsføringsloven. Ordet ”klima” er isoleret set ikke problemet; problemet er
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kombinationen af ordene ”anderberg” og ”klima” på Indklagedes hjemmeside, hvoraf
”anderberg” er overdraget til Indklagede og ”klima” ikke er beskyttet.
Det kan konstateres, at ordet ”klima” ikke er en del af Indklagedes domæne. Dernæst gøres
det gældende, at Klageren hverken har eller kan få eneret til ordet ”klima”. Ordet ”klima”
tilkommer ikke Klageren mere end det tilkommer Indklagede. Ordet ”klima” har ikke nogen
specifik identifikationsfunktion, ordet er generisk og i almindeligt sprogbrug nærmest
deskriptivt. Ordet ”klima” har i mange år været anvendt i branchen, både som enkeltstående
ord og som del af sammensatte ord, eksempelvis ”indeklima”, ”klimaanlæg”, ”klimaløsning”
og ”klimamåling”. Ordet må forventes at få en stadig større udbredelse i branchen med den
intensiverede fokus på klimaproblemer og -løsninger. Ordet ”klima” bliver også benyttet af
konkurrenterne, f.eks. www.munters.com.
På domænet ”anderberg.dk” har ordet ”klima” optrådt flere gange mens Klageren selv
besad domænet, se eksempelvis bilag E og F. Det er således ikke Indklagede der – i
konkurrenceøjemed – har introduceret det på Indklagedes hjemmeside.
Indklagede anerkender at der over tid har været formuleringer på Indklagedes domæner som
har kunnet misforstås, hvilket Indklagede har tilrettet efter anmodning fra Klageren,
eksempelvis bilag 11.
Der er samme ordopbygning på www.condair.dk som på www.anderberg.dk med klima og
fugtstyring.
På Indklagedes hjemmeside (bilag 3) er der følgende overskrift:
”ANDERBERG –KLIMA KONTROL, FUGTSTYRING OG EVAPORATIV KØLING”.
Indklagede kan pr. kulance tilbyde at ændre denne overskrift til ”ANDERBERG –
KLIMAKONTROL, FUGTSTYRING OG EVAPORATIV KØLING”, hvorved ”klima”
sættes sammen med ”kontrol”.
III. Brug af domænet
Domænet er ikke inaktivt, men anvendes på aktive hjemmesider til dels information dels
henvisning til samlet understøttelse af Indklagedes kommercielle aktiviteter. Der er ikke
ubetydelig trafik på domænet. Brugspligten er således opfyldt.”
Bilag E og F er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med gengivelse af de
hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”anderberg.dk” henholdsvis den 21.
maj 2001 og 13. januar 2005.
Ved opslag på domænenavnet ”anderberg.dk” har sekretariatet den 18. juni 2018 taget følgende
kopi:
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Ved fornyet opslag den 3. marts 2019 har sekretariatet taget følgende kopi, jf. i det væsentlige bilag
3 og 7:
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Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret,
at hjemmesiden på domænenavnet ”anderberg.dk” i perioden 2013 til 2018 har haft samme formål
som på nuværende tidspunkt og tidligere har været anvendt til at markedsføre virksomheden med
navnet John Anderberg A/S, jf. bilag E og F, og senere navnet Anderberg Fugtstyring A/S.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagede, Anderberg Fugtstyring A/S, er opløst efter fusionen med Condair A/S,
• at varemærket ANDERBERG FUGTSTYRING ikke eksisterer længere, da indklagede
markedsfører sig under betegnelsen CONDAIR,
• at indklagedes hjemmeside skaber forveksling med klagerens, da der flere steder på
hjemmesiden nævnes ”Anderberg Klima og Fugtstyring”,
• at klageren har bedt indklagede at ændre teksten på indklagedes hjemmeside, da den skaber
forveksling med klagerens hjemmeside,
• at indklagede har været klar over, at indklagedes hjemmeside kunne forveksles med klagerens,
fordi indklagede har ændret noget af teksten på sin hjemmeside efter indgivelsen af klagen i
denne sag,
• at domænenavnet ”anderberg.dk” ikke længere er relevant for indklagede, da indklagede
gennem fusion den 25. september 2013 har skiftet navn til Condair A/S,
• at hjemmesiden på domænenavnet ”anderberg.dk” er i strid med god markedsføringsskik,
• at i forbindelse med fusionen den 25. september 2013 blev navnet ”Anderberg Fugtstyring A/S”
samt tilhørende binavne slettet,
• at Condair A/S ikke længere er indehaver af varemærket ”Anderberg”,
• at Dansk Indeklima A/S skiftede navn til Anderberg Klima A/S den 13. marts 2007, mens
navnet Anderberg Fugtstyring A/S først blev taget i brug den 20. november 2007, og
• at det ville være mere nærliggende, at indklagede brugte de ledige domænenavne ”anderbergfugtstyring.dk” og ”anderbergfugtstyring.dk” i stedet for domænenavnet ”anderberg.dk”.

Indklagede har gjort gældende,
• at Condair A/S har købt Anderberg Fugtstyring A/S med tilhørende binavne,
• at Anderberg Fugtstyring A/S blev fusioneret med Condair A/S og med Condair A/S som det
fortsættende selskab, og at samtlige aktiviteter i Anderberg Fugtstyring A/S fortsatte i det
fortsættende selskab, herunder filialen i Slagelse, og navnet blev opretholdt som binavn,
• at domænenavnet ” anderberg.dk” har til formål fortsat at informere om ejerskiftet samt at
promovere Condair A/S,
• at Condair A/S bl.a. har registreret binavnene John Anderberg A/S, Anderberg Fugtstyring A/S
og Anderberg Controls A/S,
• at konkurrencesituationen mellem parterne ikke er ny og i vid udstrækning skyldes klagerens
egne dispositioner,
• at domænenavnet ” anderberg.dk” for længst var etableret, da domænenavnet
”anderbergklima.dk” blev oprettet den 1. december 2006,
• at klagerens og indklagedes virksomheder har eksisteret parallelt på markedet før oprettelsen af
domænenavnet ”anderbergklima.dk” og før navneændringen den 7. februar 2007 til Anderberg
Klima A/S,
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•

•
•
•

at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”anderberg.dk” i virksomhederne Anderberg
Fugtstyring A/S og tidligere i Anderberg Controls A/S og John Anderberg A/S har fundet sted
siden 1998,
at klageren ikke har varemærkeret til betegnelsen ”anderbergklima.dk”, da betegnelsen ikke har
fornødent særpræg og heller ikke har opnået dette ved indarbejdelse,
at indklagede ikke har oplevet forveksling af klageren og indklagede, og
at klageren ikke har rettigheder til betegnelsen ”klima”, som er et generisk ord.

Nævnets bemærkninger:
Sagen vurderes at være af principiel betydning, og nævnet er derfor 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).
Klageren har gjort gældende, at hjemmesiden på domænenavnet ”anderberg.dk” er i strid med god
markedsføringsskik. Klagenævnet forstår klageren således, at indklagede har krænket klagerens
kendetegnsret til betegnelse ”Anderberg Klima” efter markedsføringslovens § 22 og dermed også
har handlet i strid med god markedsføringsskik i medfør af markedsføringslovens § 3.
Markedsføringslovens § 22 har følgende ordlyd:
”Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem,
eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med
andre.”
Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt anvender domænenavnet
til en hjemmeside, hvor der oplyses om, at Anderberg Fugtstyring A/S har skiftet navn til Condair
A/S, samt sker en markedsføring af virksomheden Condair A/S. Det fremgår af sekretariatets
undersøgelser, at domænenavnet ”anderberg.dk” har været anvendt til dette formål siden 2013, og at
det tidligere har været anvendt til at markedsføre virksomheden med navnet John Anderberg A/S og
senere navnet Anderberg Fugtstyring A/S.
Det er ubestridt, at indklagede, Anderberg Fugtstyring A/S, i 2013 blev fusioneret med Condair A/S
som det fortsættende selskab, jf. bilag 13. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at den nu
ophørte virksomhed Anderberg Fugtstyring A/S’ binavne, herunder binavnet John Anderberg A/S
og Anderberg Controls A/S, sammen med navnet Anderberg Fugtstyring A/S blev registreret som
binavn af Condair A/S i forbindelse med fusionen i 2013. Ud fra det oplyste må det lægges til
grund, at Condair A/S har overtaget den indklagede virksomhed med det til virksomheden hørende
virksomhedsnavn samt binavne, herunder binavnene John Anderberg A/S og Anderberg Controls
A/S, jf. princippet i varemærkelovens § 38, stk. 2. På den anførte baggrund og henset til, at
”anderberg” er den særprægede navnedel i de af Condair A/S overtagne navne, samt at
domænenavnet ”anderberg.dk” tidligere i en årrække har været anvendt til at markedsføre den
virksomhed, Condair A/S overtog ved fusion i 2013, hvorved navnet ”anderberg” blev indarbejdet
som forretningskendetegn for denne, finder klagenævnet, at indklagede har den fornødne adkomst
til domænenavnet ”anderberg.dk” og dermed er berettiget til at anvende domænenavnet til at oplyse
om fusionen i 2013 og det hertil hørende navneskifte samt at markedsføre Condair A/S.

12

Klagenævnet finder ikke, at de af klageren fremhævede eksempler på indklagedes brug af den
generiske betegnelse ”klima” i sammenhæng med navnet ”Anderberg” kan føre til et andet resultat.
Selvom klagenævnet herefter ikke kan lægge til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet
”anderberg.dk” er i strid med markedsføringslovens §§ 3 og 22, har indklagede som registrant af
domænenavnet 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.”
På baggrund af det ovenfor anførte om indklagedes berettigede brug af domænenavnet
”anderberg.dk” i forbindelse med sin virksomhed finder klagenævnet, at indklagede har en rimelig
og loyal grund til at opretholde registreringen af domænenavnet ”anderberg.dk” og til at anvende
dette domænenavn som led i sin virksomhed. Klagenævnet har derfor ikke grundlag for at fastslå, at
indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik.
Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at
indklagedes registrering af domænenavnet ”anderberg.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, John Anderberg, medhold.

Dato: 29. marts 2019

___________________
Kaspar Linkis

Knud Wallberg

Mette M. Andersen

Jens Schovsbo

Anne-Katrine Nørholm
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