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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2019-0341 
 

 

 

Klager: 

 

DriftIT v/Jens Jönsson 

Jacob Sørensens Vej 54 

Guldager 

6710 Esbjerg V 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

IT konsulenten ApS (opløst efter konkurs) 

Rolfsgade 75 

6700 Esbjerg 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand 

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

 

Indklagedes påstand 

Konkursboet efter indklagede har ikke svaret i sagen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. december 2019 med to bilag (bilag 1-2). 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”driftit.dk” er registreret den 13. september 2007. 

 

Sagsfremstilling: 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

” Domænet er i 2007 oprettet af Jens Jönsson ejer af firmaet DriftIT. 

 

Jens Jönsson var også ejer af selskabet IT Konsulenten ApS (Tidligere VELOCIGROUP 

ApS), som gik konkurs i 2017 (Se https://cvrapi.dk/virksomhed/dk/velocigroup-aps/34803099) 
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Domænet DriftIT, sammen med andre domæner, blev på et tidspunkt samlet hos GratisDNS. 

For at lette administrationen af domænerne, bliv vi anbefalet af GratisDNS til at samle dem 

under VELOCIGROUP og dermed én konto hos GratisDNS, hvorefter VELOCIGROUP 

skulle videre fakturere DK Hostmaster gebyret til de enkelte domæne ejere. 

 

Havde vi været klar over, hvilken situation det ville medføre, ved en konkurs, var dette aldrig 

sket. 

 

IT Konsulenten ApS har ingen sammenhæng med DriftIT, udover begge selskaber er/var ejet 

af samme person. 

 

Det er DriftIT, som i sin tid har oprettet domænet DriftIT.dk og den dag i dag benytter det, 

primært til e-mail kommunikation, som nu desværre ikke længere virker, da domænet er 

suspenderet. 

 

DriftIT ønsker domænet overdraget da DriftIT er oprindelig registrant, og kun har overført 

domænet pga. administrativ vedlighold anbefalet af GratisDNS. 

 

Vedhæftet er original faktura fra GratisDNS, for køb og registrering af domænet.” 

 

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

klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er registreret med startdato den 1. september 2007. 

 

Bilag 2 er kopi af faktura af 13. september 2007 vedrørende klagerens ”Køb af domæne: driftit.dk”. 

 

Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede er opløst 

efter konkurs den 15. december 2017. Sekretariatet har ved opslag på hjemmesiden ”konkurser.dk” 

konstateret, at advokat Dan B. Larsen er kurator i indklagedes konkursbo. Sekretariatet har 

fremsendt klageskriftet i sagen til kurator Dan B. Larsen med henblik på afgivelse af svarskrift. 

Kurator Dan B. Larsen har ikke reageret på sekretariatets henvendelse. 

 

Sekretariatet har konstateret, at der ved opslag på domænenavnet ”driftit.dk” den 4. december 2019 

og igen den 17. februar 2020 ikke fremkom en hjemmeside med reelt indhold.  

 

Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede har været registrant 

af domænenavnet ”driftit.dk” siden den 23. februar 2013. 

 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

 at domænenavnet ”driftit.dk” i 2007 blev registreret af Jens Jönsson, der er ejer af klageren, 

 at klageren har anvendt domænenavnet ”driftit.dk” primært til e-mailkommunikation, 

 at Jens Jönsson også var ejer af selskabet IT Konsulenten ApS (tidligere VELOCIGROUP 

ApS), som gik konkurs i 2017, 

 at domænenavnet ”driftit.dk” sammen med andre domænenavne på et tidspunkt blev samlet hos 

VELOCIGROUP ApS med henblik på en mere effektiv administration af domænenavnene, 
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 at IT Konsulenten ApS ikke har nogen sammenhæng med klageren bortset fra at have været ejet 

af samme person, og  

 at klageren er den reelle registrant af domænenavnet ”driftit.dk”. 

 

 

Konkursboet efter indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Konkursboet er gjort bekendt med, 

at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 

 

Nævnets bemærkninger: 

 

Da konkursboet efter indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres 

denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i 

nævnets forretningsorden. 

 
Klageren, der har navnet ”DriftIT”, har oplyst at have været tidligere registrant af domænenavnet 

”driftit.dk” og at have anvendt domænenavnet til navnlig e-mailadresser. Ifølge klageren blev 

domænenavnet ”driftit.dk” overført til indklagede, som klagerens indehaver var ejer af, 

udelukkende med henblik på at minimere omkostningerne ved administration af flere 

domænenavne. Klageren har således oplyst at være den retmæssige ejer af domænenavnet 

”driftit.dk”.  

 

På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet 

”driftit.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagedes konkursbo, som ikke har 

afgivet svarskrift i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. 

 
Det følger endvidere af § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen 

kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens 

oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i 

anvendelse. 

 

På denne baggrund finder klagenævnet, at klageren må anses for at være den egentlige indehaver af 

brugsretten til det omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af 

domænenavnet ”driftit.dk” overført til sig.  

 

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 ”driftit.dk” skal overføres til klageren, DriftIT v/Jens Jönsson. 

Overførslen skal gennemføres straks. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
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Dato: 27. marts 2020 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


