KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2018-0684
Klager:
Socialdemokratiet
Vester Voldgade 96
1552 København K
v/advokat Christian Zeeberg Madsen
Indklagede:
NIELCO IT
v/ John Nielsen
Mølagervej 6
8382 Hinnerup
v/advokat Søren Vasegaard Andreasen
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Registreringen af domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” overføres til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. oktober 2018 med enogtyve bilag (bilag 1-21),
svarskrift af 2. november 2018 uden bilag, replik af 21. november 2018 med et bilag (bilag 22) samt
duplik af 14. december 2018 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” er registreret den 22. august 2013.
Sagsfremstilling:
Klageren er en forening, som i det Centrale Virksomhedsregister (herefter CVR) er registreret med
startdato den 21. august 1964. Klageren er registreret med branchekoden ”949200 Politiske partier”.
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Indklagede er en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed, som i CVR er registreret med startdato den
1. marts 2009. Indklagede er registreret med branchekoden ”620200 Konsulentbistand vedrørende
informationsteknologi”.
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Klager (Socialdemokratiet) er et politisk parti. Mette Frederiksen er Socialdemokratiets
formand og har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 2001.
I perioden i 2011-2014 var Mette Frederiksen endvidere beskæftigelsesminister.
…
Nielco har ingen relationer til Socialdemokratiet eller Mette Frederiksen.
…
Domænenavnet www.mettefrederiksen.dk blev oprindeligt registreret og vedligeholdt af
Socialdemokratiet.
…
Domænenavnet er anvendt i forbindelse med Mette Frederiksens virke som politiker for
Socialdemokratiet.
Umiddelbart efter at registreringen af domænenavnet udløb, blev domænet iht. DK Hostmaster
(bilag 12) registreret af Nielco IT d. 22. august 2013.
I perioden 2013 til 2017 blev domænet anvendt som link til domænenavnet
www.erhvervsnyhederne.dk, der iht. DK Hostmaster (bilag 13) ejes af John Nielsen.
…
Fra 22. marts 2017 linker domænet til www.erhvervsnyhederne.dk/portraet-mette-frederiksen/,
der ligeledes er ejet af John Nielsen.
…
Domænet indeholder et ”portræt” af Mette Frederiksen.
Anvendelsen af domænet som link til en erhvervsmæssig side, udgør en snylten på
Socialdemokratiets formands navn.
…
Det er åbenbart, at Nielco ITs registrering er sket med henblik på videresalg, og Nielco IT har
ikke berettigede interesser i at anvende domænenavnet.
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Nielco IT (og John Nielsen privat) forekommer systematisk at have registreret domænenavne
med andres navne.
…
Nielco IT har bl.a. registreret domænenavnene:
-

aab-haandbold.dk
czeschembassy.dk
elephantparade.dk
favrskovtaxa.dk
flygtningenævnet.dk
restaurant-stensballe.dk

Fælles for en række af registreringerne er, at der som www.mettefrederiksen.dk er registreret
domænenavne, som ikke ligger indenfor Nielco ITs drift og som kunne have interesse for andre.
Domænenavnene linker i fleste tilfælde til et online index eller til en portrætside på
www.erhvervsnyhederne.dk.
www.czechembassy.dk linker eksempelvis til et index for byen Favrskov.
Flygtningenævnet.dk linker eksempelvis til en portrætside om flygtningenævnet på
www.erhvervsnyhederne.dk.
…
Socialdemokratiet rettede d. 27. juni 2018 henvendelse til Nielco IT med henblik på
overdragelse af domænenavnet.
Mailkorrespondance fremlægges som bilag 19.
…
Erhvervsnyhederne.dk ses ikke at indeholde en reel aktivitet for det område, hvortil
www.mettefrederiksen.dk er registreret, endsige en aktivitet, der kunne begrunde at krav om
betaling af kr. 100.000.
I 2018 er der eksempelvis alene offentliggjort 2 nyheder indenfor kategorien ”Politik” (bilag
20), hvoraf den ene nyhed er et portræt om Flygtningenaevnet.”
Som bilag 1 har klagers repræsentant fremlagt et skærmprint dateret den 18. september 2018 fra
hjemmesiden på domænenavnet ”www.socialdemokratiet.dk”, hvoraf fremgår oplysninger om Mette
Frederiksen, herunder om at Mette Frederiksen er partiformand for Socialdemokratiet.
Bilag 2 er et udskrift fra CVR vedrørende indklagede (enkeltmandsvirksomheden Nielco IT).
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Bilag 3 er tilsyneladende et skærmprint dateret 18. september 2018 fra indklagedes hjemmeside
(http://nielcoit.dk/om-os/), hvor bl.a. fremgår, at Nielco IT leverer IT-sikkerhed, IT-support og ITinstallationer til offentlige og private virksomheder, og at Nielco IT også beskæftiger sig med digital
bevissikring.
Bilag 4 er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår,
at der på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” den 17. november 2001 var lagret en hjemmeside med
oplysninger om det socialdemokratiske partimedlem Mette Frederiksen:

Bilag 5 er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår,
at der på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” den 27. maj 2002 var lagret en hjemmeside med
oplysninger om det socialdemokratiske partimedlem Mette Frederiksen:
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Bilag 6 er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår,
at der på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” den 12. februar 2003 var lagret en hjemmeside med
oplysninger om det socialdemokratiske partimedlem Mette Frederiksen, der med hensyn til layout i
det væsentligste svarer til sagens bilag 5.
Bilag 7 er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår,
at der på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” den 13. december 2004 var lagret en hjemmeside med
oplysninger om det socialdemokratiske partimedlem Mette Frederiksen:
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Bilag 8 er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår,
at der på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” den 27. november 2005 var lagret en hjemmeside med
oplysninger om det socialdemokratiske partimedlem Mette Frederiksen:

Bilag 9 og 10 er skærmprints fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf
fremgår, at der på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” den 20. juni 2006 og 26. juni 2008 var lagret
hjemmesider med oplysninger om det socialdemokratiske partimedlem Mette Frederiksen, der med
hensyn til layout i det væsentligste svarer til sagens bilag 8.
Bilag 11 er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), hvoraf fremgår,
at der på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” den 9. maj 2013 ikke var en hjemmeside, men at
domænenavnet blev anvendt til at viderestille til en hjemmeside på domænenavnet
”socialdemokraterne.dk”.
Bilag 12 er en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at John Nielsen har
registreret domænenavnet ”erhvervsnyhederne.dk” den 29. november 2012 under bruger-id JN7591DK.
Bilag 13 er en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at Nielco IT v/John
Nielsen har registreret domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” den 22. august 2013 under bruger-id
NI973-DK.
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Bilag 14 er et skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) af den
hjemmeside, der den 20. september 2013 var lagret på domænenavnet ”erhvervsnyhederne.dk” ikke
var en hjemmeside, men at domænenavnet blev anvendt til at viderestille til en hjemmeside på
domænenavnet ”socialdemokraterne.dk”.
Bilag 15 er et udateret skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) af den
hjemmeside, der ifølge klager var lagret på domænenavnet ”erhvervsnyhederne.dk” den 17.
september 2013, men som ifølge skærmprintet er lagret den 7. september 2016, hvoraf det fremgår,
at domænet blev anvendt til at viderestille til domænenavnet ”www.erhvervsnyhederne.dk”:

Bilag 16 er et udateret skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) af den
hjemmeside, der ifølge klager var lagret på domænenavnet ”erhvervsnyhederne.dk” den 22. marts
2016, men som ifølge skærmprintet er lagret den 22. marts 2017, hvoraf det fremgår, at domænet blev
anvendt til at viderestille til domænenavnet ”www.erhvervsnyhederne.dk/portraet-mettefrederiksen/”:
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Bilag 17 er et udateret skærmprint af et opslag på DK Hostmasters WHOIS-database på indklagedes
bruger-ID, NI973-DK,, hvoraf det fremgår, at indklagede er registrant af et trecifret antal
domænenavne udover det omtvistede.
Bilag 18 er et udateret skærmprint af et opslag på DK Hostmasters WHOIS-database på John Nielsens
bruger-ID, JN7591-DK, hvoraf det fremgår, at indklagede er registrant af 39 domænenavne, herunder
”ervhvervsnyhederne.dk”.
Bilag 19 er en udskrift af en mailkorrespondance mellem digital kampagnekonsulent, Signe
Lemming, ansat af Folketinget i Socialdemokratiets Analyse- og Informationsafdeling, og John
Nielsen. Det fremgår af korrespondancen, at Signe Lemming den 27. juni 2018 skriver følgende:
”Hej John
Som opfølgning på vores samtale i dag, så er vi som nævnt meget interesserede i domænet
mettefrederiksen.dk, som I ejer. Jeg vil derfor høre, om I kunne være interesserede i at
overdrage domænet til os?
Vi vil gerne byde 10.000 kr. for domænet, som kompensation for de udgifter I måtte have haft i
forbindelse med domænet og den ulejlighed det vil give at overføre det.”
Endvidere fremgår det, at John Nielsen den 28. juni 2018 svarer følgende:
”Kære Signe
Tak for din mail.
Som nævnt ved vores samtale i går, er vi som udgangspunkt slet ikke interesserede i at afhænde
domænet.
Vi har ejet domænet de seneste 5 år og har investeret rigtig mange timer.
Jeg er således ikke interesseret i at afhænde det mod en kompensation på mindre end 100.000
kr.
Hvis en overdragelse mod en kompensation på kr. 100.000 kr. er interessant for jer, hører jeg
gerne fra jer.
Vi holder ferielukket fra fredag i næste uge og tre uger frem, hvor hele vores team og jeg lader
batterierne op til et travlt efterår.
Jeg ønsker jer en varm og god sommer.”
Bilag 20 er en udskrift fra undersiden af hjemmesiden på domænenavnet
”erhvervsnyhederne.dk/politik”, hvoraf der tilsyneladende er resume samt link til otte artikler af
politisk karakter, herunder et portræt af Mette Frederiksen dateret den 14. september 2016.
Bilag 21 (litreret af sekretariatet) er en udskrift fra CVR vedrørende Socialdemokratiet på cvr.nr.
31368111, hvoraf fremgår oplysninger svarende til de oplysninger, der fremgår først i
sagsfremstillingen ovenfor.
I svarskriftet har indklagedes repræsentant bl.a. anført følgende:
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”Om indklagede og registreringen
Indklagede driver digitalbureauet OnlineSynlighed.dk, som er specialist i virksomheders og
organisationers synlighed og reputation management.
Indklagede har ejet og benyttet domænet mettefrederiksen.dk de seneste 5 år uden indsigelser
fra nogen anden side. Indklagede stod ikke på venteliste til domænet. Da indklagede
registrerede det, den 22. august 2013 havde det været ledigt i et stykke tid, hvor enten klager
eller dets nuværende partiformand hver især kunne have registreret det, hvis domænet var
vigtigt for dem.
Domænet blev således registreret længe før Mette Frederiksen blev partiformand for
Socialdemokratiet.
Registreringen af domænet er en etableret og anerkendt måde at arbejde på indenfor
indklagedes branche, hvor man registreret domæner med stærke linkprofiler.
Det bestrides, at Nielco IT har købt domænenavnet www.mettefrederiksen.dk med henblik på
salg. Som det også fremgår af korrespondancen i bilag 19, er det Socialdemokratiet der retter
henvendelse til Nielco IT, og ikke omvendt. Det er ligeledes Socialdemokratiet der i deres mail
af 27. juni, bringer pengebeløb på bordet. Nielco ITs tilbud om køb til 100.000 kr. udspringer
alene, af det tilbud Socialdemokratiet starter med at foreslå. Det er ikke Nielco IT der hverken
foreslår salg af domænet eller påbegynder prisforhandling. Det fremgår også af Nielco ITs
mail af 28. juni, at Nielco IT i grunden slet ikke er interesseret i at sælge …
Lov om domænenavne § 25 kræver alene, at et domæne ikke må ejes i strid med god
domænenavnsskik eller alene med henblik på videresalg eller udlejning. Der er i nærværende
tilfælde hverken tale om ejerskab med henblik på videresalg eller udlejning. Indklagede
benytter domænet selv på en lødig og anstændig måde og væsentligt mere aktivt, end det
Socialdemokratiet selv gør med domænet mette-frederiksen.dk.
…
Det er dokumenteret, at domænet benyttes aktivt erhvervsmæssigt af indklagede og har været
det gennem flere år. At der blev fremsat et købstilbud skyldes alene, at klager afgav et tilbud
på domænet, som indklagede valgte at besvare. Allerede af den grund kan lovens § 25, stk. 2,
ikke finde anvendelse på nærværende sag.
Om klager og klagers manglende retlige interesse
Det er vigtigt at understrege, at klager er Socialdemokratiet og ikke Mette Frederiksen
personligt. Socialdemokratiet klager heller ikke som fuldmagtshaver eller mandatar for Mette
Frederiksen, men alene på partiets vegne.
Det gøres bl.a. derfor principalt gældende, at Socialdemokratiet som klager ikke har retlig
interesse i at kræve domænet overdraget, subsidiært at betingelserne for overdragelse ikke er
til stede.
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Den manglende retlige interesse udspringer ligeledes af det navn, som kræves overdraget
”Mette Frederiksen”. Der findes i Danmark i 2018, jf. Danmarks Statistik 124 personer med
det præcise navn Mette Frederiksen. En hvilken som helst af disse vil i givet fald kunne gøre
krav på det i sagen omhandlede domænenavn. Hvorfor Socialdemokratiet burde have ret til
navnet forud for de personer, som rent faktisk bærer det pågældende navn er ikke
retfærdiggjort.
Såfremt Socialdemokratiets nuværende formand mener at have ret til domænet, må hun selv
rette henvendelse til indklagede og evt. selv indbringe sagen for Domæneklagenævnet.
Socialdemokratiet har tidligere haft domænet registreret, men har for mere end 5 år siden valgt
at afregistrere det, formentlig fordi det ikke blev benyttet. Der er intet belæg for at tro, at det
har ændret sig siden.
Socialdemokratiet har i forvejen registreret domænet mette-frederiksen.dk. http://mettefrederiksen.dk går til en tom side, mens www.mette-frederiksen.dk redirecter direkte til
Socialdemokratiets hovedside. Domænet bliver således på ingen måde brugt aktivt, og det har
formodningen for sig, at det samme vil være tilfældet, såfremt det i sagen omhandlede domæne
overdrages.
Socialdemokratiet går i øvrigt først krav på domænet her op til et kommende Folketingsvalg og
først mere end 3 år efter, at den nuværende partiformand tiltrådte.
Formænd for politiske partier skiftes ud med jævne mellemrum. I det omfang det måtte
vurderes, at Socialdemokratiet har en form for selvstændig retlig interesse, gøres det gældende
at den kun er midlertidig. I det øjeblik Mette Frederiksen ikke længere er formand for
Socialdemokratiet, har partiet igen intet at bruge domænet til, og det må forventes at
Socialdemokratiet igen vil afmelde domænet, ligesom man tidligere har gjort. Den begrænsede
tidsmæssige brug af domænet taler således også imod, at domænet kan kræves overdraget som
krævet. Indklagede vil derimod have en permanent interesse i domænet, også efter den
nuværende partiformands afgang.”
I replikken har klageren bl.a. anført følgende:
”Registrering med henblik på videresalg
…
Det fastholdes, at domænenavnet er blevet registreret med henblik på videresalg til overpris.
Nielco har – uomtvisteligt – fremsat et konkret tilbud om salg af domænet til kr. 100.000. Det
er uden betydning, at Socialdemokratiet rettede henvendelse først.
Nielco har i svarskriftet anført, at domænenavnet er blevet registreret på almindelig vis, hvorfor
det må konstateres, at kr. 100.000 udgår en grov overprissætning.
I sagen vedrørende www.oz.dk udtalte nævnet følgende:
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”Dette vil dog være tilfældet, såfremt indklagede uden selv at have en interesse i at anvende
det omtvistede domænenavn forsøger at udnytte klagers interesse i domænenavnet til at
betinge sig en overpris for domænenavnet på trods af, at indklagede eventuelt selv måtte have
fået dette overdraget for et beskedent vederlag”.
Dette er tilfældet i nærværende sag, hvorfor registreringen og opretholdelsen af
Domænenavnet er i strid med Domænenavnslovens § 25, stk. 2.
Endeligt skal det bemærkes, at domænenavnet alene anvendes til at linke til en hjemmeside, der
ikke er ejet af Nielco, hvorfor opretholdelsen af registreringen ligeledes er i strid med
Domænenavnslovens § 25, stk. 2, anden del.
Parternes anvendelse af domænenavnet
Det er dokumenteret i sagen, at Socialdemokratiet tidligere har anvendt domænenavnet aktivt
og systematisk.
Socialdemokratiet anvendte domænenavnet i en periode, hvor Mette Frederiksen ikke var
formand. Socialdemokratiets interesse i domænenavnet er kun blevet større efter at Mette
Frederiksen er blevet formand.
Nielcos spekulationer om, hvorledes Domænenavnet vil blive anvendt af Socialdemokratiet
fremadrettet, er udokumenterede og bestrides.
Domæneklagenævnet kan lægge til grund, at Socialdemokratiet har en betydelig og aktuel
interesse i at anvende domænenavnet.
Nielco har derimod ikke en anerkendelsesværdig interesse i at opretholde domænenavnet.
Nielco har i svarskriftet anført, at domænenavnet alene er registreret da det har en ”stærk
linkprofil”.
Nielcos eneste interesse i domænenavnet er således at snylte på Socialdemokratiets formands
navn med henblik på at opnå trafik til sine egne og sine kunders hjemmesider, der –
uomtvisteligt – ikke har nogen relation til Mette Frederiksen.
Det er en skærpende omstændighed, at Nielco anvender domænenavnet på samme måde, som
det er blevet anvendt af Socialdemokratiet hidtil, som link til en portrætside. Dette giver risiko
for forveksling.
En sådan registrering og opretholdelse af Domænenavnet er i strid med domænenavnslovens §
25, stk. 1.
Generisk navn
Sagsøgte har oplyst, at man har registreret domænenavnet som følge af, at Domænenavnet
udgør en ”stærk linkprofil”.
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Der er ingen berettiget tvivl om, at der er Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, der
er årsag hertil.
…
Retlig interesse
Socialdemokratiet er tidligere registrant af Domænenavnet og har allerede af denne årsag
retlig interesse.
Mette Frederiksen er folketingsmedlem og formand i Socialdemokratiet, og Socialdemokratiet
har også af denne årsag interesse i at opnå prøvelse af sagen.
Det bemærkes, at Socialdemokratiet anvendte domænenavnet for Mette Frederiksen blev
formand.
I det omfang at Socialdemokratiets interesse på et senere tidspunkt måtte miste sin aktualitet er
reguleret i Domænenavnsloven, og har ingen betydning for nærværende klagesag.
Det bestrides dog, at Socialdemokratiets interesse i at anvende domænet (der startede allerede
i 2001, jf. bilag 4) alene skulle være kortvarig.”
Som bilag 22 (omlitreret af sekretariatet fra bilag 21) klagers repræsentant fremlagt en udskrift af de
10 første søgeresultater af en søgning på Google dateret den 21. november 2018 på ”mette
frederiksen”, hvoraf det fremgår, at alle resultater vedrører den socialdemokratiske partiformand,
Mette Frederiksen.
I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:
”Domænenavnet mettefrederiksen.dk er ejet af John Nielsen. Det samme gælder for domænet
erhvervsnyhederne.dk, som der linkes til, som blot ejes gennem John Nielsens personligt ejede
virksomhed ved navn ”OnlineSynlighed.dk v/John Nielsen”. Firmanavnet skildrer meget godt
firmaets formål som er at skabe synlighed på internettet for virksomhedens og virksomhedens
kunder.
Bilag 21 (red: omlitreret af sekretariatet til bilag 22) har ingen selvstændig værdi, idet
søgeresultater på Google er farvet af tidligere søgehistorik i den enkelte browser. Argumentet
om at den til ethvert tidspunkt mest kendte person med et bestemt navn også skulle have ret til
det tilsvarende domænenavn er i øvrigt forfejlet og diskriminerende.
Det er på ingen måde dokumenteret, at der skulle være tale om en fejl, Socialdemokratiets
tidligere fornyelser af domænet udløb. Socialdemokratiet har gennem de sidste 5-6 år intet gjort
for at genanskaffe sig domænet. Det må således lægges til grund, at der var tale om et bevidst
valg om at lade registreringen udløbe.
Klagers replik bærer i særdeleshed høj grad udtryk for efterrationaliseringer, som skal forsøge
at forklare, hvorfor Socialdemokratiet har ladet domænet udløbe.
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…
Det bestrides, at der er risiko for forveksling. Indklagedes specifikke hjemmeside på
mettefrederiksen.dk kan umuligt misforstås som lignende noget klager ville lave.
Det er væsentligt at se nærværende klage i et større og principielt perspektiv. Det er efter
indklagedes opfattelse tydeligt, at regler i domæneloven ikke er overtrådt på nogen måde.
Ligeledes bør nævnet nøje overveje den negative præcedensvirkning det vil få, hvis man
åbneren ladeport for at kræve domænenavnet overdraget på dette grundlag …”
Ved sekretariatets opslag på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” på Internet Archive Wayback
Machine (www.archive.org) den 3. januar 2019, fremgår det, at domænenavnet i perioden fra
indklagedes registrering af domænenavnet i august 2013 og til frem til lagringen den 22. marts 2017
er lagret 17 gange og i den angivne periodeanvendes til at viderestille til domænenavnet
”www.erhvervsnyhederne.dk”.
Endvidere fremgår det, at domænenavnet i perioden fra den 22. marts 2017 og frem til senest lagring
den 8. oktober 2018 er lagret 62 gange og i den angivne periode anvendes til at viderestille til
domænenavnet ”www.erhvervsnyhederne.dk/portraet-mette-frederiksen/”.
Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 3. januar 2019 har sekretariatet konstateret, at
indklagede under bruger-ID NI973-DK er registrant af 201 domænenavne ud over det omtvistede
domænenavn. Ved sekretariatets opslag på 25 tilfældige domænenavne blandt de 201 skete der i fire
af tilfældene en viderestilling til hjemmesiden på domænenavnet ”erhvervsnyhederne.dk” svarende
til den viderestilling, der forekommer ved opslag på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk”, på 7
domænenavne fremkom der ikke nogen hjemmeside, mens der på de resterende domænenavne
fremkom andre hjemmesider, herunder hjemmesider for hvad, der tilsyneladende var
erhvervsnyheder.
Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 3. januar 2019 har sekretariatet konstateret, at
indklagede under bruger-ID JN7591-DK er registrant af de samme 39 domænenavne som i sagens
bilag 18, herunder ”ervhvervsnyhederne.dk”.
Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 3. januar 2019 har sekretariatet konstateret, at
klager under bruger-ID S1939-DK har været registrant af domænenavnet ”mette-frederiksen.dk”
siden den 17. september 2014. Ved sekretariatet opslag af samme dato på domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” fremkom en hjemmeside – uden viderestilling – om Socialdemokratiets formand,
Mette Frederiksen:
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Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 28. oktober 2017 på ”mette frederiksen” blev antallet
af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.080.00, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af
de første 50 søgeresultater fremstod 48 resultater som vedrørende Socialdemokratiets formand, Mette
Frederiksen, og dennes politiske virke, mens to søgeresultater vedrørte artikler forfattet af to andre
personer med navnet Mette Frederiksen, dvs. personer uden forbindelse til sagens parter.
Ved sekretariatets opslag på Danmarks Statistiks hjemmeside på domænenavnet ”www.dst.dk” den
3. januar 2019 fremgår det, at 19.856 personer pr. 1. januar 2018 bærer efternavnet ”Frederiksen”.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagede har forsøgt at sælge domænenavnet og betinge sig en grov overpris, der ikke
står i rimeligt forhold til indklagedes omkostninger i forbindelse med registreringen,
• at www.mettefrederiksen.dk – uretmæssigt – er registreret alene med videresalg for øje,
• at registrering og opretholdelse af registrering, således er i strid med § 25, stk. 2, i lov om
internetdomæner,
• at indklagede ikke har en reel interesse i at anvende domænenavnet (idet domænenavnet i
øvrigt pt. alene anvendes til at linke til en privatpersons hjemmeside),
• at det omtvistede domænenavn pt. anvendes og således konkret udlejes til at linke til en
hjemmeside, der ikke er ejet af indklagede,
• at indklagede har registreret et højt antal domænenavne, der anvender andres kendetegn,
• at indklagede har registreret domænenavnet umiddelbart efter, at Socialdemokratiets
registrering fejlagtigt udløb,
• at indklagede erhvervsmæssigt snylter på Socialdemokratiets formands navn,
• at Socialdemokratiet har en reel og dokumenteret væsentlig, betydelig og aktuel interesse i at
anvende domænenavnet, svarende til partiets landsledelses formands navn, og at denne
interesse ikke kun består i den periode, hvor Mette Frederiksen måtte være formand for partiet,
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•

•

•

at Socialdemokratiets interesse overstiger indklagedes interesse, der alene består i at snylte på
Socialdemokratiets formands navn med henblik på at opnå trafik til sine egne og sine kunders
hjemmesider, der ingen relation har til Socialdemokratiets formand,
at det er en skærpende omstændighed, at indklagede anvender domænenavnet til at linke til
en hjemmeside med et portræt af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, svarende
til Socialdemokratiets tidligere brug, hvilket giver risiko for forveksling, og
at indklagedes registrering, opretholdelse og anvendelse af domænenavnet er i strid med god
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1.

Indklagede har gjort gældende,
• at det er dokumenteret, at indklagede ikke har købt det omtvistede domænenavn med henblik
på videresalg,
• at domænenavnet anvendes på loyal vis og til legitime interesser til samfundsmæssig og
journalistisk formidling,
• at det er klager, der tog initiativ til at handle domænenavnet, ligesom indklagedes mail med
til klager ikke skal betragtes som et tilbud om salg,
• at domænelovens § 25, stk. 2, ikke finder anvendelse, når formålet med registreringen ikke er
videresalg,
• at klager ikke handler på vegne af partiformanden, hverken som fuldmægtig eller mandatar,
men alene på partiets vegne,
• at det er dokumenteret, at Socialdemokratiet ikke har retlig interesse i at kræve domænet
overdraget, jf. domænelovens § 28, stk. 3,
• at betingelserne for overdragelse ikke er til stede,
• at der i Danmark findes 124 personer med navnet Mette Frederiksen,
• at Socialdemokratiet tidligere har været registrant af domænenavnet, men afmeldte det for
fem år siden,
• at det er udokumenteret, at der skulle være tale om, at klager ikke fornyede sin registrering af
det omtvistede domænenavn,
• at der intet er, der tyder på, at Socialdemokratiet vil anvende det omtvistede domænenavn
andet end midlertidigt og alene med henblik på viderestille til partiets hovedside, ligesom det
er tilfældet med domænenavnet ”mette-frederiksen.dk”,
• at klagers replik er udtryk for efterrationalisering, og
• at den negative præcedensvirkning for praksis efter domæneloven bør inddrages i vurderingen
af klagen.
Nævnets bemærkninger:
Klagenævnet er 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).
Som sagen er oplyst, giver den først og fremmest anledning til at overveje, om indklagedes
registrering og opretholdelse af domænenavnet ”mettefrederiksen.dk” er i strid med god
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner
(domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
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”§ 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 overholdelse 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.”
Klagenævnet lægger til grund, at indklagede ved sin registrering af domænenavnet
”mettefrederiksen.dk” var bekendt med Mette Frederiksens virke i politik for Socialdemokratiet.
Nævnet finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagedes registrering og brug af
domænenavnet ”Mettefrederiksen.dk” må antages at være foretaget med henblik på at lede personer,
der søger at finde oplysninger om politikeren Mette Frederiksen, hen til indklagedes hjemmeside. Der
er således tale om udnyttelse af den offentlige interesse, som knytter sig til Mette Frederiksens person.
Henset til, at Mette Frederiksen er formand for Socialdemokratiet, må det anses for at have væsentlig
værdi for såvel Mette Frederiksen selv som for Socialdemokratiet at sikre sig, at hendes navn ikke
misbruges eller udnyttes. Allerede fordi indklagede har registreret domænenavnet
”mettefrederiksen.dk” uden samtykke fra Mette Frederiksen eller Socialdemokratiet, er registreringen
på den baggrund i strid med god domænenavneskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. Hertil kommer,
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at registreringen har karakter af snyltning på Mette Frederiksens navn, hvilket også i sig selv
indebærer, at registreringen er retsstridig.
Klagenævnet finder herefter ikke anledning til at foretage en vurdering af, hvorvidt registreringen
også kan være retsstridig i medfør af andre regelsæt, herunder bl.a. navnelovens § 27.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende
AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”mettefrederiksen.dk”
Socialdemokratiet. Overførslen gennemføres straks.

skal

overføres

til

klageren,

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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