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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0650 
 
 
Klager: 
 
KEROGI AG 
Blegistrasse 13 
6340 Baar 
Schweiz 
 
Indklagede: 
 
Campingferie.dk ApS 
Knudslundvej 19 
2605 Brøndby 
Danmark 
 
v/advokat David Spangholm, Brockstedt-Kaalund Advokater 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstande 
Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”knive.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Principalt: Afvisning 
Subsidiært: Frifindelse 
 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 27. oktober 2018 med syv bilag (bilag 1-7), 
svarskrift af 28. oktober 2018 med to bilag (bilag A-B), replik af 6. november 2018 med fem bilag 
(bilag 8-12) samt duplik af 22. november 2018 med ti bilag (bilag C-L). 
 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”knive.dk” er registreret den 24. november 1997. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
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”KEROGI AG er en schweizisk aktieselskab, der siden september 2013 har udviklet og driftet 

e-handelskoncepter med primært lifestyle produkter i Europa. Selskabet står i Danmark bag 

en række webshop som f.eks. Duftladen.dk. Undertegnede er tegningsberettiget i selskabet jvf. 

udskrift af det schweiziske selskabsregister (bilag 1). 

 
Indklagede Campingferie.dk ApS ejer ”knive.dk”, der er registreret den 24. november 1997 

(bilag 2). Indklagede anvender ikke domænenavnet aktivt og har intet indhold på domænet 

(bilag 3). 

 

Ifølge WaybackMachine.org er der 121 lagringer af domænets indhold i perioden 12. 

december 1998 og den 9. august 2018 (bilag 4). Fra maj 2008 til juni 2013 har det være 

brugt som pegedomæne for Campingferie.dk og ikke været i aktivt brug. Domænet har slet 

ikke været benyttet siden den 3. juni 2013 (bilag 5-6). 
 
Søgning på ”knive.dk” i Google fremkommer heller ikke med nogle resultater (bilag 7). 

 

Da den sidste reelle anvendelse af domænet ligger mere end ti år tilbage i tiden, så må det 

antages, at domænet ikke tjener virksomhedens behov længere og ikke har gjort det meget 

længe. 

 

Vi mener derfor ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet 

”knive.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. 

 

Vi ønsker at anvende domænet til en webshop, der forhandler kvalitetsknive.” 
 

Bilag 1 fremstår som udskrift fra hjemmesiden ”Moneyhouse” med virksomhedsoplysninger om 
klageren. 
 
Bilag 4 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) med en oversigt 
over de hjemmesider, der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”knive.dk”. 
 
Bilag 5 og 6 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der 
henholdsvis den 3. juni 2013 og den 9. august 2018 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt 
indhold i forbindelse med domænenavnet ”knive.dk”. 
 
Bilag 7 er skærmprint fra søgemaskine Google med en gengivelse af søgeresultaterne ved en 
søgning på ”knive.dk”. 
 
I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Domænenavnet har været ejet af Lisbeth & Peer Neslein i deres firma siden 1997. I deres 

firma, ved registreringen af knive.dk Neslein Kommunikation ApS og pt. Campingferie.dk 

ApS, driver de en rejseportal omkring camping. 

 
Lisbeth og Per Neslein registrerede domænet knive.dk for at starte en webshop med knive 

indenfor fritidssektoren, som skulle have en synergi-effekt med rejseportalen campingferie.dk 

og som samtidig afspejlede parrets to interesser. 
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I 1997 begyndte Peer Neslein at købe og samle på samiske knive fra bl.a. Firmaet Strømeng i 

Karasjok i Norge og fra Karesuando Knive i Sverige og indgik aftaler med Bear Jaws i USA 

om salg af multitools. I samme periode oprette indklagede domænenavnet knive.dk. Der blev 

samtidigt søgt og opnået tilladelse til køb og salg fra Politiet. Som bilag A fremlægges den 

først tilladelse fra politiet til salg af stikvåben. 

 

Gennem årene fra 1997 solgte Lisbeth og Per Nesleins firma løbende multitools og knive fra 

knive.dk. Indklaget har således løbende anvendt Knive.dk i flere perioder. 

 

Endvidere er knive.dk brugt i markedsføringsøjemed og hvor indklagede havde link som førte 

til knive på de første hjemmesider på Campingferie.dk. 

 

Indklagede har bl.a. jævnligt lavet artikler fra bl.a. Karesuando Knive på Campingferie.dk. 
 
Igennem de sidste 10 år har der ligeledes sket en del stramninger af knivloven omkring køb 

og salg af multitools og ikke mindst knive/dolke, hvorfor indklagede har droslet ned for 

brugen af knive.dk. Disse regler er dog igen blevet justeret så det igen burde være muligt at 

lancere en webshop med bl.a. samiske knive og andre dolke og lommeknive. 

 
På det seneste har indklagedes plan været at i forbindelse med deres rejser i Lapland at 

indkøbe knive til videre salg via en webshop på knive.dk. Det har så stået på siden knive.dk. 

 
Lisbeth og Per Neslein rejser i Lapland hvert år sommer og vinter og har netop været helt på 

Nordkapp i juni 2018, hvor de bl.a. tog billeder og hjembragte materialer til fotooptagelser 

med de samiske knive og andre knive, som skal præsentere i webshop i løbet af ca 3 ugers tid. 

Det specielle ved vores webshop bliver et udvalg bestående af nye, demo og brugte knive. 
 

Indklagede forventer at webshoppen lanceres cirka den 8. november 2018.Udskrift af knive.dk 

af 18. oktober 2018 fremlægges som bilag B. 

 

Endelig bemærkes det, at Indklagede ikke har modtaget henvendelser fra klager vedrørende 

domænenavnet og således først hører om dette i forbindelse med klagesagen. 

… 
Overordnet gøres det gældende at Indklagede har overholdt god domænenavnsskik, jf. § 25, 

stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). 

 
Herunder: 

Indklagede har løbende anvendt domænet. Ligesom domænet fra den ca. den 8. november 

2018 vil blive brugt til salg af samiske knive samt oplysninger om samiske knive. 

 

Der er ingen hensyn der vejer tungere for klager, der medfører at registreringen skal overgå 

til klager. Ligesom klager ikke har særlige rettigheder til navnet.” 
 

Bilag A er kopi af tilladelse af 28. oktober 1997 til erhvervsmæssigt køb og salg af skarpe våben og 
stikvåben vedrørende forretningen Neslein Kommunikation ApS og med Peer Neslein som 
ansvarlig for forhandlingen. 
 
Bilag B fremstår som skabelon til en hjemmeside knyttet til domænenavnet ”knive.dk”. 



4 
 

 
I replikken er bl.a. anført følgende: 
 

”Indklagede nævner i svarskriftet, at de har anvendt domænenavnet ”Knive.dk” i flere 

perioder siden 1997. Det er vigtigt at konkretisere, at indklagede ikke har haft domænenavnet 

i aktivt brug siden maj 2008, altså i mere end 10 år. 

 
At indklagede efter vores henvendelse og ønske om at benytte domænenavnet til andet formål 

efter så mange års manglende brug af domænet pludselig varsler at domænenavnet forventes 

taget i brug i fremtiden bør ikke have relevans for sagen. Det må forventes at den nyopståede 

interesse for at anvende domænenavnet ikke er tilfældig og er foranlediget af vores ønske om 

at benytte domænenavnet. 

 

At indklagede begrunder den manglende ibrugtagning af domænet igennem mere end 10 år 

med stramninger i lovgivningen er ikke et sagligt argument i sagen. Domænenavnet kunne 

være taget i aktivt brug på mange andre lovlige måder henover perioden. 

 

Indklagedes bilag A viser en tilladelse til selskabet Neslein Kommunikation ApS udstedt den 

28. oktober 1997 og gyldig til den 28. oktober 2002. 
 

Neslein Kommunikation ApS er ophørt med at eksistere den 10. marts 2014 (bilag 8). Denne 

tilladelse er udstedt for 21 år siden og omhandler et andet end det indklagede selskab og er 

for længst ophørt med at eksistere. Bilag A beviser til gengæld, at aktiviteten med at handle 

med knive dengang foregik i et andet selskab, som nu er afsluttet. Der er intet, der tyder på at 

aktiviteterne er forsat i indklagedes selskab. Derfor mener vi ikke, at bilaget har relevans for 

sagen eller begrunder den manglende ibrugtagning af domænenavnet de sidste 10 år. 
 

Vi mener derfor forsat ikke, at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet 

”knive.dk”, er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. 

 

Klager – KEROGI AG – har igennem adskillige år opbygget relationer til producenter af 

kvalitetsknive i Lapland, Japan og Schweiz. Specifikt kan fremhæves, at klager gentagne 

gange har været på forretningsrejser i Lapland for at mødes med samiske producenter af 

knive for at forhandle konkrete indkøbsaftaler på plads (se bilag 9-12). 

 
Det er vigtigt at understrege, at klagers interesse i domænenavnet er relateret til nutiden, 

mens indklagedes interesse lå rigtig mange år tilbage i tiden. Samtidig er klagers ønskede 

anvendelse af domænenavnet aktuel, kommerciel og meget relevant for sagen. Til 

sammenligning har indklagede blot vist en nedtælling samt et billede af en kniv som 

dokumentation for, at indklagede efter 10 års inaktivitet nu har konkrete planer og aktiviteter 

for at anvende domænenavnet. 

 

Som nævnt i klageskriftet har KEROGI AG haft stor succes med at drive webshops i Europa 

og bl.a. i Danmark på webadressen www.Duftladen.dk og ønsker nu at udvide med en 

webshop for kvalitetsknive. I den forbindelse vil det inaktive domænenavn have en stor nytte 

og gavn vores forretning, fordi det så præcist beskriver vores produktfokus og samtidig vil 

være nemt at huske for potentielle og eksisterende kunder, hvorfor det vil have en stor værdi 

af markedsføringen online og offline.” 
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Bilag 8 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende Neslein Kommunikation ApS, 
hvor bl.a. fremgår, at selskabet er ophørt den 10. marts 2014. 
 
Bilag 9-12 er fotografier af samiske knive og rensdyrskind, heriblandt et fotografi af samiske knive 
og et visitkort for Robin Roy Krigslund-Hansen. 
 
I duplikken er bl.a. anført følgende: 
 

”Det har altid været familien Neslein som stod og stadig står bag Knive.dk. Men 

generationsskifte m.m. har betydet ændring af firmaer, der har anvendt domænet. 

 
Derfor har det ingen betydning, at det selskab, der oprindelig anvendte knive.dk er ophørt. 

Familien Neslein har gennem andre firmaer anvendt knive.dk efter ophør af Neslein 

Kommunikation ApS. 

 

Familien Neslein handler stadig med de samme mærker/produkter som de startede med i 

slutningen af 1990’erne. 

 

Som dokumentation fremlægges udskrift af siden fra 1998 som bilag C og udskrift af siden fra 

2008 som bilag D. 

 

Efterfølgende har domænet peget på familien Nesleins anden domæne campingferie.dk, hvor 

der også blev solgt knive. Som dokumentation fremlægges udskrift fra 2008 som bilag E. 
 

Knivloven er oprindeligt den populære betegnelse for den skærpelse af våbenloven, der blev 

foretaget med lov nr. 500 af 17. juni 2008, hvor loven blev strammet op på grund af 

knivstikkerier. Af den grund kunne indklaget og andre i markedet end ikke sælge små 

lommeknive, og slet ikke dolke og multitools, som indklagede sælger. Derfor var indklaget 

tvunget til at skrue ned for markedsføring og salg. 

 

Den sidste revidering af knivloven kom i 2016, hvor det igen blev muligt for indklaget at 

begynde at tænke på at komme i gang salg af knive og multitools. Indklages plan var at se 

tiden an om der på ny var et marked for knive og multitools, og så starte op i efteråret 2018. 
 

Såfremt klager havde henvendt sig til indklagede, ville klager også have fået besked på, at 

hjemmesiden skulle anvendes i efteråret 2018. 

 

Til at underbygge at det har været meningen at indklagede skulle anvende siden til salg af 

knive, fremlægges som bilag F blankvåbentillaldelse til Peer Neslein. Tilladelsen er udstedt 9. 

februar 2018, dvs. før klagers indledning af sagen. 
 

Den 6. november 2018 var indklagedes ny hjemmesiden på knive.dk i brug. Som bilag G 

fremlægges udskrift af 6. november 2018 af forsiden på knive.dk. Som bilag H fremlægges 

udskrift af 6. november 2018 af knive til salg på knive.dk. Som bilag I fremlægges udskrift af 

7. november 2018 af knive til salg på knive.dk. 
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Herefter har indklaget udviklet yderligere på hjemmesiden. 

 

Som bilag J fremlægges udskrift af 22. november 2018 af forsiden på knive.dk. Som bilag K 

fremlægges udskrift af 22. november 2018 af knive til salg på knive.dk. Som bilag L 

fremlægges udskrift af 22. november 2018 af information om våbenloven på knive.dk. 

 

Indklagedes anvender således stadig domænet. 
… 

Til støtte for sagsøgtes påstand gøres følgende yderligere hovedanbringender gældende: 

 

Indklagedes registrering og anvendelse af domænet knive.dk ikke er i strid med god 

domæneskik, da domænet er blevet benyttet siden registreringen og på ny benyttes. 

 

Det er alene omstændigheder ved knivloven, der har gjort, at domænet ikke har været benyttet 

i en periode. 
 

Desuden er det dokumenteret af indklagede har arbejdet med knive i årene siden 

registreringen af domænet i 1997, både via domænet knive.dk og ved at henvise til knive på 

adressen campingferie.dk. 

 

Klager har ikke rettet henvendelse til indklagede forud for indledning af sagen. Såfremt 

klager havde rettet henvendelse til indklagede, ville klager have fået besked på benyttelsen af 

domænet. Den manglende henvendelse fra klager til indklagede, bør komme klager til skade.” 
 
Bilag C og D er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, med gengivelse af de 
hjemmesider, der henholdsvis den 12. december 1998 og 29. januar 2008 er arkiveret i forbindelse 
med domænenavnet ”knive.dk”, og hvoraf fremgår, at der fra hjemmesiden udbydes 
”kvalitetsknive”. 
 
Bilag E er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine, med gengivelse af den 
hjemmeside, der den 8. maj 2008 er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”campingferie.dk”, 
og hvoraf fremgår, at der fra hjemmesiden bl.a. udbydes knive. 
 
Bilag F er kopi af våbentilladelse vedrørende blankvåben (samlertilladelse) af 9. januar 2018 
udstedt til Peer Neslein. 
 
Bilag G-L er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”knive.dk”. 
 
Sekretariatet har ved opslag konstateret, at der den 2. oktober 2018 ikke var en hjemmeside med 
reelt indhold på domænenavnet ”knive.dk”, jf. bilag 3. Ved fornyet opslag den 29. december 2018 
har sekretariatet taget følgende kopier: 
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Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren siden september 2013 har udviklet og drevet e-handelskoncepter med primært 
lifestyle-produkter og i Danmark står bag en række webshops som f.eks. ”duftladen.dk”, 

• at indklagede ikke anvender domænenavnet ”knive.dk” aktivt, 

• at indklagede i perioden maj 2008 til juni 2013 har brugt domænenavnet ”knive.dk” som 
pegedomæne og slet ikke har brugt det siden den 3. juni 2013, 

• at den af indklagede fremlagte våbentilladelse, der er udstedt til Neslein Kommunikation ApS, 
vedrører en virksomhed, der ophørte med at eksistere den 10. marts 2014, og at der er intet, der 
tyder på, at disse aktiviteter er forsat af indklagede, 

• at det må antages, at domænenavnet ”knive.dk” ikke længere tjener indklagedes behov og ikke 
har gjort det meget længe, 

• at indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”knive.dk” er i strid med god 
domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1,  

• at klageren vil anvende domænenavnet ”knive.dk” til en webshop, der forhandler kvalitetsknive, 
og 

• at klager gentagne gange har været på forretningsrejser i Lapland for at mødes med samiske 
producenter af knive for at forhandle konkrete indkøbsaftaler på plads. 

 
 
Indklagede har gjort gældende, 

• at det altid har været familien Neslein, der har stået bag domænenavnet ”knive.dk”, men der har 
været ændringer af de firmaer, der har anvendt domænenavnet, 

• at indklagedes ejere driver en rejseportal vedrørende camping, 
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• at indklagedes ejere registrerede domænenavnet ”knive.dk” med henblik på at oprette en 
webshop med knive inden for fritidssektoren,  

• at indklagede siden 1997 løbende har solgt multitools og knive fra domænenavnet ”knive.dk”, 

• at indklagede har anvendt domænenavnet ”knive.dk” i markedsføringsøjemed med link, der 
førte til knive på hjemmesider på domænenavnet ”campingferie.dk”, 

• at skærpelsen af våbenloven af 2008 medførte, at indklagedes ejere ikke længere måtte sælge 
små lommeknive, dolke og multitools, men at der med en ændring af loven i 2016 er mulighed 
for at komme i gang med salg af knive og multitools, 

• at det er indklagedes plan at indkøbe knive under rejser i Lapland med henblik på videresalg via 
en webshop på domænenavnet ”knive.dk”, 

• at domænenavnet ”knive.dk” vil blive brugt til en hjemmeside med salg af samiske knive samt 
med oplysninger om samiske knive, 

• at indklagedes nye hjemmesiden på domænenavnet ”knive.dk” blev aktiv den 6. november 
2018, 

• at klageren ikke har særlige rettigheder til domænenavnet ”knive.dk”, og  

• at indklagede ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik.  
 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Klagenævnet finder ikke grundlag for at afvise sagen. 
 
Klageren har gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet 
”knive.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 
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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 september 2013 har udviklet og drevet e-handelskoncepter 
med primært lifestyle-produkter og i Danmark står bag en række webshops som f.eks. 
”duftladen.dk”. Klageren har endvidere oplyst at ville anvende domænenavnet ”knive.dk” til en 
webshop, der forhandler kvalitetsknive. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren 
har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”knive.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 ”knive.dk” indeholder det 
almindelige danske ord ”knive”, og at mange andre end sagens parter derfor kan have en naturlig 
interesse i at råde over domænenavnet. 
 
Indklagede har oplyst, at indklagedes ejere registrerede domænenavnet ”knive.dk” med henblik på 
at oprette en webshop med knive inden for fritidssektoren, samt at indklagede siden 1997 løbende 
har solgt multitools og knive fra domænenavnet ”knive.dk”, jf. bilag C og D. Indklagede har 
endvidere oplyst, at det er indklagedes plan at indkøbe knive i Lapland med henblik på videresalg 
gennem en webshop på domænenavnet ”knive.dk”. Det fremgår af sagens oplysninger, at 
domænenavnet ”knive.dk” for øjeblikket anvendes til en hjemmeside, hvorfra der udbydes samisk 
knive til salg. En sådan anvendelse af domænenavnet ”knive.dk” er egnet til at afspejle dets 
signalværdi. På den anførte baggrund, finder klagenævnet, at indklagede har en reel og loyal 
interesse i domænenavnet. 
 
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 ”knive.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 
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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, KEROGI AG, medhold. 
 
 
Dato: 28. februar 2019 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


