KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2018-0662
Klager:
Kolding Harmoniorkester
c/o Formand Erik Michael Jensen
Brennerpasset 96
6000 Kolding
Danmark
Indklagede:
Europe Domains
Dept 886 43 Owston Road
Carcroft Doncaster
DN68DA South Yorkshire
England
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. oktober 2018 med syv bilag (bilag 1-7).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk” er registreret den 24. august 2018.
Sagsfremstilling:
Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet Kolding Harmoniorkester (CVR-nummer 32171540) med startdato den 16. juni 2009.
Foreningen er desuden registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under branchekode ”949900
Andre organisationer og foreninger i.a.n.”
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
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”Kolding Harmoniorkester er et amatørblæserorkester, der startede i 1973 under navnet Trut
i Takt.
Kommunikation internt og eksternt er afhængig af velfungerende mailsystem og hjemmeside,
hvilket er sket via one.com under domænenavnet koldingharmoniorkester.dk.
Da vi her i september skal starte med aktiviteterne efter sommerferien, kan jeg som formand
ikke komme på vores mail og hjemmeside.
Ved kontakt til one.com får jeg at vide, at vi er suspenderet, og henvises til DK Hostmaster.
Jeg kan ikke genåbne domænet via deres hjemmeside, og får efterfølgende at vide, at domænet
den 24. august er købt af et engelsk firma. DK Hostmaster oplyser, at opkrævning fremsendt til
den i vores bestyrelse, der forestår administrationen, trods flere rykkere ikke er blevet betalt.
Bestyrelsesmedlemmet, der skulle have sørget for betaling, har desværre haft problemer med
den mailadresse, der er sendt til, og har derfor ikke set mailene.
[…]
Vi er en forening, der kun kan eksistere via frivilliges indsats, og som er meget afhængig af
velfungerende mailsystem og hjemmeside til kommunikation internt og eksternt, og domænet er
kendt i hele vores berøringsflade. Det har været anvendt flittigt ved annoncering af
arrangementer mm., se BILAG 1-6. (Desværre er der ikke adgang til hjemmesiden, så
forhåbentlig er bilagene tilstrækkelig dokumentation)
Vi finder det forkert, at det domænenavn, som vi har haft stor nytte af, og som er en entydig og
logisk navlestreng til samspillet med omverdenen, pga. et enkelt svigt pludselig er solgt til et
engelsk firma, som ikke kan have anden gavn af det, end at prøve at tjene penge på det.”
Som bilag 1 har klageren efter det oplyste fremlagt kopi af markedsføringsmateriale fra 2007
vedrørende Kolding Harmoniorkester.
Bilag 2 er et program for koncert med Kolding Harmoniorkester i Kristkirken søndag den 21. februar
2010 kl. 15.00.
Bilag 3 er et program for nytårskoncert med Kolding Harmoniorkester på Kolding Teater søndag den
16. januar 2011 kl. 14.00.
Bilag 4 er kopi af en artikel af 25. september 2012 med titlen ”Populært orkester kæmper for at
overleve” fra JydskeVestkysten vedrørende Kolding Harmoniorkester.
Bilag 5 er et program for nytårskoncert med Harmoniorkestret TONICA på Kolding Teater søndag
den 15. januar 2017 kl. 15.00.
Bilag 6 er et program for nytårskoncert med Harmoniorkestret TONICA på Kolding Teater søndag
den 14. januar 2018 kl. 15.00.
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Bilag 7 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 1. oktober 2018 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende
Kolding Harmoniorkester, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen.
Ved opslag den 29. december 2018 på ”koldingharmoniorkester.dk” har sekretariatet taget følgende
kopi, idet en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 6. november 2018:

Ved at klikke på linket med teksten ”Køb dette domæne” ledes man videre til
www.mydomaincontact.com, hvor der fremkom følgende købsformular:
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Ved opslag den 29. december 2018 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har
sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk”.
Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (ED2566-DK) er anført
som registrant af 222 yderligere domænenavne under .dk-internetdomænet af meget forskellig
karakter. Det drejer sig således om følgende domænenavne:
abtravel.dk

bpvvs.dk

digiclass.dk

afvestjylland.dk

brianraun.dk

discovercity.dk

aku-cure.dk

bryggeren.dk

dmaarhus.dk

akvaunion.dk

bstforeningen.dk

driversevent.dk

amagerlokalavis.dk

c-svenstrup.dk

dwk17.dk

artcorner-online.dk

campingstuff.dk

ecodesignguide.dk

artofheart.dk

centerholbaek.dk

ecowind.dk

backboneaviation.dk

ch1.dk

efasyd.dk

balintsociety.dk

charliesmassage.dk

ehn-biler.dk

base212shop.dk

cirkusrummet.dk

el-fri-ba.dk

bestkiteboarding.dk

citypublichostel.dk

esthers-kludeklip.dk

bhlu.dk

ckespawellness.dk

evaerksaetteren.dk

biletter.dk

cleantechgraffitirens.dk

exdating.dk

billeter.dk

clubchristopher.dk

extendeddisc.dk

billumbmx.dk

co2-guide.dk

faergenshop.dk

bilrejseplanen.dk

cphair.dk

fdbsocialokonomiskpris.dk

bkalsia.dk

cphmoda.dk

feellikedenmark.dk

bkweb.dk

crystalgallery.dk

firstglass.dk

blues2121.dk

danent.dk

fmbilsyn.dk

bogoekro.dk

danskdigitalskiltning.dk

football-festival.dk

bonsai-skolen.dk

dejydskehelte.dk

foreningskasser.dk

borkhavnefestival.dk

den-lokale-ejendomshandel.dk

forever-fluffy.dk

bornholm-marathon.dk

dengroenneoase.dk

forsknings-
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klinikkenforludomani.dk

jack-russell-terrier-dkk.dk

lidtforlaekker.dk

foryourlove.dk

jagtogfiskerihuset.dk

lise-dyekjaer.dk

foto-schmidt.dk

jawe3.dk

litteraturfest.dk

fraudid.dk

jenvan.dk

loftsloret.dk

frederikssundforsyning.dk

jyskautotransport.dk

lokalarkivlangaa.dk

frk-olsens.dk

jyskeraavarer.dk

lottobyen.dk

fuhu.dk

kaj-lykke-golfklub.dk

mediekultur.dk

fynshundecenter.dk

kattenavne.dk

midtjydskkartingklub.dk

galathea-forskning.dk

klimafestival2012.dk

midtjyskcaravan.dk

galeriebirch.dk

kliniksandet.dk

molle-skovly.dk

galleri-skovfred.dk

klintholmrogeri.dk

mtkfrichs.dk

golddustandbubbles.dk

knabstrupper.dk

munditia.dk

gourmetguiden.dk

knallerter-under-hammeren.dk

musik-centret.dk

greatdanesbigband.dk

koegebio.dk

musikdrevet.dk

grecofarms.dk

krabb.dk

netmaling.dk

grovueren.dk

kram-undersoegelsen.dk

nettogolf.dk

handicaphistoriskselskab.dk

kvajj.dk

ninkamus.dk

heidecykler.dk

kvbk.dk

noewaymedia.dk

henrikmoltke.dk

ladk.dk

nordfugl.dk

herskind-skivholme.dk

lakimo.dk

nordfynsknaturfoto.dk

hosk.dk

lapsketunet.dk

normspann.dk

hoskarina.dk

lastminute-rejser.dk

north-kunstmesse.dk

hotelbelair.dk

lbba.dk

north-sea-museum.dk

huaweidevice.dk

lejrenet.dk

nrrangstrup.dk

hvidstenfilm.dk

lff-sas.dk

o3v.dk

isl.dk

lh-jelling.dk

oddernettet2.dk

5

oddfellow-sdj.dk

rovvig.dk

team-hicbasket.dk

oensperle.dk

runesten-stenkunst.dk

traefremtid.dk

oksboel-net.dk

ryjagt.dk

transdanmark.dk

onc.dk

saigonquan.dk

travsek.dk

onlinecasinorank.dk

sandtv.dk

tvdkaalborg.dk

orcadesktop.dk

scancomp.dk

twinkleofjoy.dk

originalhaderslev.dk

servermarket.dk

ulandbrug.dk

osderelskerspeedway.dk

shop4horses.dk

uligenumre.dk

overgrebscenter.dk

silkeborgskolen.dk

unitygain.dk

patousfaro.dk

simontoerring.dk

up-site.dk

patrickleishorror.dk

simulators.dk

vaper-cig.dk

pcoinfo.dk

skovby-banen.dk

verdenpaagaden.dk

peteradolphsen.dk

sleep-in-green.dk

vildmedloppefund.dk

peterbaadsmand.dk

slotsklinikken.dk

vildtogvin.dk

phbooking.dk

smaalandshavet.dk

vinylcph.dk

probyggecenter.dk

smokeandmirrorsstudio.dk

vorbrand.dk

ramrev.dk

soendernaesgaard.dk

vordingborgjagt.dk

regastro.dk

sondy-logen.dk

vtm2014.dk

renaessancefestival.dk

sparepumpe.dk

wcbicecream.dk

restaurantbryggennibe.dk

stockit.dk

webwalk.dk

ricc.dk

strupkommunikation.dk

westernridning.dk

rimmerslund.dk

superhuman.dk

word4word.dk

rising-ungdomsskole.dk

supervoksen.dk

yachtsales.dk

risskov-akupunktur.dk

suprasko.dk

yogatherapy.dk

rocketbrewing.dk

tahiti-tourisme.dk

roskildeskadedyrsservice.dk

taxfree-mmm.dk

6

Sekretariatet har ved opslag den 2. januar 2019 på 10 tilfældige af indklagedes registrerede
domænenavne konstateret, at der i ni tilfælde (”bstforeningen.dk”, ”campingstuff.dk”, ”cphair.dk”,
”fraudid.dk”, ”hotelbelair.dk”, ”lakimo.dk”, ”loftsloret.dk”, ”patousfaro.dk” og ”vinylcph.dk”)
fremkom hjemmesider af lignende karakter, som fremkom ved opslag på domænenavnet
”koldingharmoniorkester.dk” den 29. december 2018 med både relaterede links og en opfordring til
at købe det pågældende domænenavn. Det sidste domænenavn (”foreever-fluffy.dk”) indeholdt en
hjemmeside om hunderacer.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren er et amatørblæseorkester, der startede i 1973 under navnet Trut i Takt,
• at klageren er en frivillig forening, der i dag i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret
under navnet Kolding Harmoniorkester med startdato den 16. juni 2009,
• at klageren frem til indklagedes registrering af domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk” var
registrant af det pågældende domænenavn,
• at klageren anvendte domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk” i forbindelse med dels en
hjemmeside, dels e-mailkommunikation,
• at klageren den 24. august 2018 blev bekendt med, at domænenavnet var blevet overtaget af
indklagede, fordi klageren ikke havde betalt registreringsgebyr til DK Hostmaster,
• at den manglende gebyrbetaling dog beror på en fejl, da bestyrelsesmedlemmet, der skulle have
sørget for betaling, har haft problemer med sin e-mailadresse,
• at klageren som frivillig forening er meget afhængig at kunne gøre brug af domænenavnet
”koldingharmoniorkester.dk”,
• at det omtvistede domænenavn således har været anvendt flittigt af klageren ved annoncering af
arrangementer mv.,
• at klageren finder det forkert, at domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk” på grund af en fejl
er blevet registreret af indklagede,
• at indklagede efter klagerens opfattelse ikke kan have anden gavn af domænenavnet end at prøve
at tjene på penge på det, og
• at domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
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 på det foreliggende grundlag ikke kan lægges til grund, at domænenavnet
”koldingharmoniorkester.dk” 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).
Det bemærkes, at indklagede ikke har 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.
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Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede har registreret og
opretholder registreringen af domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk” i strid med domænelovens
§ 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med
videresalg eller udlejning for øje.”
Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013
(Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.:
”Det foreslåede stk. 2 er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2.
Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et
eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge
domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har
en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan
være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en
anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den
pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes
begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert
anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i
medfør af bestemmelsen.
Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i
tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet.
Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den,
der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en
økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt
eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk
vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst
har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke
anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der
foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der
til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal
overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder
anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold.
Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner.
Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser.
Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver
efterfølgende adfærd.”
Det fremgår af oplysningerne i sagen bl.a., at hjemmesiden under domænenavnet
”koldingharmoniorkester.dk” på nuværende tidspunkt – ud over at indeholde en række såkaldte
”Relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på
dette link bliver ledt videre til en anden hjemmeside, hvor det tilsyneladende er muligt at kontakte
indklagede med henblik på at byde på domænenavnet.
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Endvidere fremgår det, at indklagede har registreret et meget stort antal domænenavne af forskellig
karakter under .dk-internetdomænet, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af
disse domænenavne udbydes til salg på samme eller lignende måde som domænenavnet
”koldingharmoniorkester.dk”.
På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning
for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet
”koldingharmoniorkester.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem
videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn.
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne
formodning. Det fremgår 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. Det følger heraf, at indklagede
opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2.
Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk”
registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering
af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet
registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”koldingharmoniorkester.dk” skal overføres til klageren, Kolding
Harmoniorkester. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 28. februar 2019.

___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Mette M. Andersen

Jens Schovsbo

Anne-Katrine Nørholm
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