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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2018-0005 
 

 

 

Klager: 

 

Realkreditkonsulenten ApS 

Fruebjergvej 3 

2100 København Ø 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

[A] 

[A’s adresse] 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand 

Registreringen af domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk” overføres til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. december 2018 med to bilag (bilag 1-2). 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk” er registreret den 23. februar 2018. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

  

”Hos virksomheden Realkreditkonsulenten har vi haft binavnet Realkreditkonsulenterne siden 

marts 2018 og ønsker i den forbindelse at benytte domænet www.realkreditkonsulenterne.dk 

som det fremtidige primære domæne. 

 

Det har ikke været muligt at kontakte registranten af domænet, da denne er anonym. 

 

www.realkreditkonsulenterne.dk benyttes tilsyneladende ikke. jf. bilag 2. 

… 
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Realkreditkonsulenterne Aps ønsker at gøre brug af domænet i forbindelse med en re-

branding af virksomheden (der nu tæller 6 medarbejdere, hvorfor entals-endelse 

"konsulenten" ikke er hensigtsmæssig). 

 

Der foreligger nærliggende risiko for at de to navne Realkreditkonsulenten og 

Realkreditkonsulenterne vil kunne forveksles. 

 

Det er derfor svært at se hvordan en anden part på lovlig vis skulle kunne gøre brug af et 

domæne der ligger så tæt op af virksomheden Realkreditkonsulenten Aps / 

Realkreditkonsulenterne Aps, (der siden 2015 har været godtkendt af Finanstilsynet til at 

udføre finansiel rådgivning).” 

 

Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 

klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren har fået registreret binavnet ”Realkreditkonsulenterne 

ApS”. 

 

Sekretariatet har konstateret, at der ved opslag den 5. juni 2019 ikke var en hjemmeside med reelt 

indhold på domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk”, jf. bilag 2. 

 

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archiv.org) har sekretariatet konstateret, at 

der ikke er arkiveret nogle hjemmesider i forbindelse med domænenavnet 

”realkreditkonsulenterne.dk”. 

 

Sekretariatet har ved forespørgsel hos DK Hostmaster fået oplyst, at indklagede har registreret i alt 

følgende 391 domænenavne: 

 

 

alarmselskab.dk 

berlinrejseguide.dk 

blaavandsommerhus.dk 

blogindlæg.dk 

blomsteronline.dk 

boliglaanberegner.dk 

brugte-møbler.dk 

bryllupsplanlaegning.dk 

cimbersterling.dk 

cv-eksempel.dk 

cv-skabelon.dk 

e-cykelhandler.dk 

ecykelhandler.dk 

e-foto.dk 

emailautomation.dk 

escort-portal.dk 

e-vaeske.dk 

evaeske.dk 

foodbox.dk 

fotobogguide.dk 

gavekort-oplevelser.dk 

gjernkommune.dk 

haandklaeder.dk 

hjemloese.dk 

hotel-paris.dk 

hvadkosterdetatlaane.dk 

hvadkosterdetatlåne.dk 

hvidevaretest.dk 

kaffeshop.dk 

kamerabloggen.dk 

konfirmationsgaver.dk 

kroatienferie.dk 

laan-penge-hurtigt.dk 

london-portalen.dk 

londonportalen.dk 

mad-til-doeren.dk 

meningsmåling.dk 

nyt-koekken.dk 

onlinecasinoguide.dk 

ragekniv.dk 

realkreditkonsulenterne.dk 

sarthud.dk 

sengetaeppe.dk 

sex-portalen.dk 

sexportalen.dk 

sex-stillinger.dk 

sko-udsalg.dk 

slotsbryllup.dk 

spejlreflekskamera.dk 

testguide.dk 

træpilleovn.dk 

visitberlin.dk 

vådrumsmaling.dk 

3kredittilbud.dk 

badevaerelser.dk 

bedandbreakfastårhus.dk 

cateringfirma.dk 

flytning-koebenhavn.dk 

julefrokost-koebenhavn.dk 

overnatningårhus.dk 

reklamationsret.dk 

romantiskbryllup.dk 

visitkortbestilling.dk 
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internet-speed.dk 

internetspeed.dk 

to-go.dk 

billigbaerbar.dk 

billigbærbar.dk 

billigste-a-kasse.dk 

boliger-til-salg.dk 

bornesko.dk 

dagpenge-sats.dk 

e-kalender.dk 

ekalender.dk 

e-tilbud.dk 

folkepensionist.dk 

fortrydelsesret.dk 

gaver-til-ham.dk 

gaver-til-hende.dk 

grunde-til-salg.dk 

jobansoegning.dk 

jobansogning.dk 

knallertkoerekort.dk 

koerekort-pris.dk 

koerekortpris.dk 

kørekort-pris.dk 

lån-penge-nu.dk 

pande.dk 

passionforfashion.dk 

pressefotograferne.dk 

sendeblomster.dk 

seo-analyse.dk 

seo-optimering.dk 

sko-online.dk 

skoonline.dk 

taxa-reklamer.dk 

taxareklamer.dk 

tequila-sunrise.dk 

berlinguide.dk 

admas.dk 

ivaerksaetter.dk 

applewatch.dk 

billigbillaan.dk 

billige-brugte-biler.dk 

billigebrugtebiler.dk 

bobedstivest.dk 

dagens-deals.dk 

dagensdeals.dk 

ebryllup.dk 

efarsdag.dk 

e-gadgets.dk 

egadgets.dk 

emorsdag.dk 

enytaar.dk 

e-opskrifter.dk 

eopskrifter.dk 

epaaske.dk 

fotopaalaerred.dk 

laantilandelsbolig.dk 

laantilbil.dk 

laantilbolig.dk 

lejlighedtilleje.dk 

onlinealarm.dk 

onlinedeals.dk 

photojournalist.dk 

afbudsrejser-billund.dk 

arbejdsloes.dk 

billigegallakjoler.dk 

billiggallakjole.dk 

blondekjoler.dk 

bredbaandstjek.dk 

bryllupstraditioner.dk 

busbooking.dk 

daabskjoler.dk 

dame-ure.dk 

efterloensalder.dk 

efterlønsalder.dk 

elcykelkoeb.dk 

elcykelkøb.dk 

elcykeltilbud.dk 

festeroggladegæster.dk 

fiskekassen.dk 

fiskeretter.dk 

galla-kjoler.dk 

glashegn.dk 

havebaenke.dk 

havefraeser.dk 

herre-ure.dk 

hvor-meget-kan-jeg-låne.dk 

hvormegetkanjeglåne.dk 

internet-hastigheder.dk 

internethastigheder.dk 

jagttoej.dk 

juletraesfod.dk 

klassiskemoebler.dk 

klassiskemøbler.dk 

klimaanlaeg.dk 

koekkenet.dk 

laane-beregner.dk 

laanepengehurtigt.dk 

laanepengenu.dk 

laanet.dk 

laan-penge-online.dk 

lånepengeonline.dk 

smedejernshegn.dk 

soeger-job.dk 

soegerjob.dk 

sommerhuse-med-pool.dk 

sommerhusemedpool.dk 

sommerhus-med-pool.dk 

søger-job.dk 

wordpress-hjemmeside.dk 

wordpresshjemmeside.dk 

sexshop-online.dk 

sextoday.dk 

adulttoy.dk 

adult-toys.dk 

adulttoys.dk 

sexydress.dk 

e-sex.dk 

esex.dk 

sex-online.dk 

sexshoponline.dk 

sex-legetoej.dk 

fantasier.dk 

fraekke-kostumer.dk 

fraekkekostumer.dk 

anti-age.dk 

antiage.dk 

bil-finansiering.dk 

billige-trailere.dk 

billigetrailere.dk 

billig-internet.dk 

billig-toej.dk 

billigtoej.dk 

bjaelkehytte.dk 

bjaelkehytter.dk 

bossen.dk 

bredbånd-pris.dk 

bredbånd-priser.dk 

design-lamper.dk 

drikkedunk.dk 

drikkeflaske.dk 

dronefotografer.dk 

dronepris.dk 

ejuletrae.dk 

ejuletræ.dk 
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e-mails.dk 

freelance-journalist.dk 

haveslange.dk 

hvilepuls.dk 

håndværker-tilbud.dk 

jobodense.dk 

julegavertilfar.dk 

julegavertilham.dk 

julegavertilhende.dk 

julegavertilmor.dk 

kosmetiskkirurgi.dk 

kulturby.dk 

laerling.dk 

leasingafbiler.dk 

moebelfabrikken.dk 

onlineads.dk 

online-deals.dk 

racingcars.dk 

racingevents.dk 

royale.dk 

spisestuemoebler.dk 

spisestuemøbler.dk 

studierabatter.dk 

sund-mad.dk 

termotoej.dk 

toejtilkvinder.dk 

toejtilmaend.dk 

tøjtilkvinder.dk 

tøjtilmænd.dk 

varevogn.dk 

varmeblaeser.dk 

vekslepenge.dk 

vekslevaluta.dk 

årsregnskab.dk 

badekaabe.dk 

badekaaber.dk 

badekåbe.dk 

badesko.dk 

billig-mobil.dk 

billigt-toej.dk 

billigttoej.dk 

currywurst.dk 

dametoej.dk 

drengetøj.dk 

e-flower.dk 

eflower.dk 

efrisoer.dk 

efrisør.dk 

festival-info.dk 

festivalinfo.dk 

hoejstol.dk 

ivaerksaetteri.dk 

job-avis.dk 

jobavis.dk 

koebenhavnhotel.dk 

kopenhagenhotel.dk 

lakolk.dk 

morgenkaabe.dk 

morgenkaaber.dk 

morgenkåbe.dk 

morgenkåber.dk 

nationalparker.dk 

opretvirksomhed.dk 

pressechefen.dk 

regnvandstoende.dk 

sexygirls.dk 

solnedgang.dk 

sommerhustilleje.dk 

sportonline.dk 

trådløstinternet.dk 

webshoptilsalg.dk 

biler-engros.dk 

bilerengros.dk 

boernesko.dk 

breakingnews.dk 

brudesko.dk 

copenhagen-guide.dk 

dagens-deal.dk 

engelskbulldog.dk 

gardasøen.dk 

heirat.dk 

massageogescort.dk 

nyttagpris.dk 

pandebaand.dk 

pandebånd.dk 

sendblomster.dk 

sneakersonline.dk 

standesamt.dk 

strap-on.dk 

svømmebriller.dk 

traeterrasse.dk 

trauung.dk 

tvophæng.dk 

wordpressthemes.dk 

amsterdam-guide.dk 

amsterdamguide.dk 

badeforhaeng.dk 

bademaatte.dk 

bademaatter.dk 

bademåtte.dk 

bademåtter.dk 

barcelona-guide.dk 

barcelonaguide.dk 

billigecharterrejser.dk 

billigetraepiller.dk 

billigetræpiller.dk 

billigstebilforsikring.dk 

boerneboeger.dk 

bruseforhaeng.dk 

bruseforhæng.dk 

dagens-nyheder.dk 

dagensnyheder.dk 

dansk-engelsk-ordbog.dk 

foerstegangsvaelger.dk 

gavekortonline.dk 

gulvtaeppe.dk 

halloween-kostumer.dk 

hvadskaljegstemme.dk 

håndklædeholder.dk 

ivsselskab.dk 

juridiskservice.dk 

lammekoelle.dk 

langekjoler.dk 

løsetæpper.dk 

meningsmålinger.dk 

mors-dag-gave.dk 

mors-dags-gave.dk 

noedder.dk 

oenskeliste.dk 

opret-firma.dk 

opretfirma.dk 

opret-selskab.dk 

opretselskab.dk 

parisguide.dk 

peberkvaern.dk 

peberkværn.dk 

pengegaver.dk 

rejsertilbarcelona.dk 

serveringsbakke.dk 

toiletboerste.dk 

toiletbørste.dk 

toiletspand.dk 

ørbæk.dk 

andelsbolig-portalen.dk 
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andelsboligportalen.dk 

badevaegt.dk 

billigste-bilforsikring.dk 

billigtboernetoej.dk 

broedkasse.dk 

broedkurv.dk 

brødkurv.dk 

cphguide.dk 

dansk-tysk-ordbog.dk 

domaene-guiden.dk 

domaeneguiden.dk 

domæne-guiden.dk 

domæneguiden.dk 

ejendoms-guiden.dk 

ejendomsguiden.dk 

engelsk-dansk-ordbog.dk 

fodbold-em.dk 

fodbold-vm.dk 

gaver-til-far.dk 

gaver-til-mor.dk 

haandvask.dk 

haandvaske.dk 

haarboerste.dk 

haarboerster.dk 

herrehaandbold.dk 

huskoeb.dk 

julebilleder.dk 

julegaver-til-far.dk 

julegaver-til-ham.dk 

julegaver-til-hende.dk 

julegaver-til-mor.dk 

julehilsener.dk 

juleoel.dk 

koekkenrulleholder.dk 

konfirmationshaar.dk 

konfirmationshår.dk 

laanemuligheder.dk 

loveisintheair.dk 

oenskelisten.dk 

pizza-2go.dk 

 

 

Ved opslag på 10 tilfældige af disse domænenavne fremkom, ligesom det er tilfældet ved opslag på 

domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk”, hjemmesider uden reelt indhold 

 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort følgende gældende: 

 

 at klageren siden 2015 har været godkendt af Finanstilsynet til at udføre finansiel rådgivning, 

 at klageren har vi haft binavnet ”Realkreditkonsulenterne” siden marts 2018, 

 at klageren ønsker at benytte domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk” som klagerens 

fremtidige primære domænenavn, 

 at domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk” tilsyneladende ikke benyttes, 

 at klageren ønsker at gøre brug af domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk” i forbindelse 

med en re-branding af klagerens virksomhed, der nu tæller 6 medarbejdere, hvorfor 

entalsformen "konsulenten" ikke er hensigtsmæssig, og 

 at der foreligger en nærliggende risiko for at forveksle ”realkreditkonsulenten” og 

”realkreditkonsulenterne”. 

 

Indklagede har som nævnt ikke afgivet svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen 

herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 

 

 

Nævnets bemærkninger: 

 

Da indklagede ikke har afgivet svarskrift i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens 

sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. 

 

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes opretholdelse af 

registreringen af domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.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: 
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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 over-

holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, 

overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge 

nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være 

underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god 

domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere 

tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af 

kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes 

over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: 

 

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette 

skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning 

mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. 

 

I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god 

domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den 

samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, 

sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets 

anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af 

domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende 

forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden 

lovgivning m.v. 

 

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante 

at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis 

være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for 

etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en 

tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere 

tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af 

domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” 
 

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 

1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et 

domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. 

 

Klageren har navnet Realkreditkonsulenten ApS og binavnet Realkreditkonsulenterne ApS. 

Klageren har oplyst at have været godkendt af Finanstilsynet siden 2015 til at udføre finansiel 

rådgivning, og at klageren i forbindelse med en re-branding af sin virksomhed ønsker at benytte 

domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk” som klagerens fremtidige primære domænenavn. 

Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at klageren har en naturlig interesse i at kunne 

disponere over domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk”. 
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Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 

anvendelsen af domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk” involverer, herunder indklagedes 

interesse. 

 

Domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk” er registreret af indklagede den 23. februar 2018. Det 

fremgår af sagens oplysninger, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke benytter domænenavnet 

på nogen aktiv måde, og at indklagede tilsyneladende heller ikke tidligere har brugt domænenavnet 

på en aktiv måde. 

 

Indklagede har som nævnt ikke afgivet svarskrift i sagen. Klagenævnet har derfor ikke mulighed for 

at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet 

”realkreditkonsulenterne.dk”. 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 afgivet svarskrift i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. 

Klagenævnet har fundet grundlag for at bringe den pågældende bestemmelse i anvendelse. 

 

På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse 

og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet 

”realkreditkonsulenterne.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god 

domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil 

indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. 

 

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 

 

 

 

A F G Ø R E L S E 
 

Registreringen af domænenavnet ”realkreditkonsulenterne.dk” skal overføres til klageren, 

Realkreditkonsulenten ApS. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

 

Dato: 8. august 2019 

 

 

___________________ 

Jacob Waage 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


