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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

 J.nr.: 2020-0012 

 

Klager: 

 

Lilbjerg Projekt ApS 

Nordre Strandvej 184 A 

3140 Ålsgårde 

Danmark 

 

v/ advokat Tanya Meedom 

 

Indklagede: 

 

Henrik Thorslund Nordahl 

Kirkevænget 6 C, st. th. 

2500 Valby 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand  
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”tagrum.dk” til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

Indklagede har ikke afgivet et svarskrift i sagen, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 9. januar 2020 med seks bilag (bilag 1-6) og to e-

mails af 13. januar 2020 fra indklagede. 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”tagrum.dk” er registreret den 22. august 2019. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret 

under navnet Lilbjerg Projekt ApS (CVR-nummer 40017364) med startdato den 6. november 2018. 

Selskabets formål er investering og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed, og 

selskabet er registreret under branchekode ”433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed”. Som 

legal ejer er angivet LILBJERG HOLDING ApS og som reel ejer Jan Juul Olsen. 

 

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 
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”Klager er et dansk selskab stiftet 6. november 2018 af Jan Juul Olsen (ejer af, og direktør i 

selskabet) med henblik på at danne rammen om kommercialiseringen af Jan Juul Olsens idé 

om at udnytte potentialet i tørrerumslofter i københavnske etageejendomme, der kan inddrages 

og ombygges til beboelige taglejligheder, herefter benævnt ”tagrums-projektet”. CVR-udskrift 

for klager fremlægges som bilag 1. 

 

Til brug for tagrums-projektet ønskede klager en hjemmeside med markedsføring af tagrums-

projektet under benævnelsen tagrum.dk fra domænenavnet tagrum.dk. 

 

Klager indgik et samarbejde med indklagede Henrik Thorslund Nordahl, der skulle bistå klager 

med en række praktiske opgaver med forbindelse til tagrums-projektet, herunder registrering 

af domænenavnet tagrum.dk og opsøgning og fotodokumentation af egnede etageejendomme af 

relevans for tagrumsprojektet. 

 

Den 22. august 2019 bistod indklagede således klager med at registrere tagrum.dk til klager til 

brug for klagers tagrums-projekt. 

 

Domænenavnet blev registreret med klager Lilbjerg Projekt ApS, CVR-nr. 40017364, som 

registrant, og Henrik Nordahl som ”Kontaktperson”, som det fremgår af foto optaget med 

mobiltelefon til dokumentation i forbindelse med registreringen, bilag 2. 

 

Hjemmesiden for klagers tagrums-projekt med markedsføring under kendetegnet tagrum.dk 

svarende til domænenavnet tagrum.dk blev realiseret kort tid efter, og findes fortsat i dag, jf. 

udskrift af klagers hjemmeside på tagrum.dk bilag 3. 

 

Indklagede bistår ikke længere klager med tagrumsprojektet, og antageligt i konsekvens af 

indklagedes utilfredshed i den forbindelse, ses indklagede at have omregistreret domænenavnet 

tagrum.dk fra klager til indklagede selv, således at indklagede i dag optræder som registrant, 

jf. Whois udskrift bilag 4. 

 

Da klager opdagede forholdet tilskrev klager d. 11. december 2019 indklagede med krav bl.a. 

om overdragelse af domænenavnet tagrum.dk tilbage til klager, som det fremgår af bilag 5. 

 

Indklagede svarede afvisende, som det fremgår af bilag 6, hvorved nærværende klage er 

nødvendiggjort. 

 

[…] 

 

Klager gør til støtte for påstanden under sagen gældende, at klager ifølge det underliggende 

retsforhold mellem klager og indklagede må anses for den egentlige indehaver af brugsretten 

til domænenavnet tagrum.dk, og dermed kan kræve domænenavnet tagrum.dk overdraget til 

sig. Det er klager, der har initieret, driver og er ansvarlig for de ydelser, der udbydes under 

kendetegnet tagrum.dk, til brug for hvilket tagrum.dk blev registreret, og det var klager, der 

initierede og instruerede indklagede om at registrere domænenavnet tagrum.dk til klager. 

Indklagede registrerede rent faktisk også oprindeligt domænenavnet til klager, og med sig selv 

blot som kontaktperson, i lighed med det underliggende materielle retsforhold parterne 

imellem. 
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Klager gør endvidere gældende, at såvel (i) indklagedes overdragelse – uden aftale med klager 

– af tagrum.dk fra klager til indklagede under udnyttelse af den status som kontaktperson klager 

havde indrømmet indklagede, og de brugeradgange/koder m.v., som indklagede var betroet og 

dermed havde adgang til på klagers vegne, som (ii) indklagedes nægtelse af at overdrage 

tagrum.dk tilbage til klager, er uberettiget og i strid med god domænenavnsskik, jf. 

domænelovens § 25, stk. 1.” 

 

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 9. januar 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende sin 

virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. 

 

Bilag 2 er efter det oplyste et fotografi taget i forbindelse med registreringen af domænenavnet 

”tagrum.dk”, der dokumenterer, at det omtvistede domænenavn er registreret på vegne af klageren og 

med indklagede som kontaktperson. 

 

Bilag 3 består af tre udaterede skærmprint, der stammer fra hjemmesiden under domænenavnet 

”tagrum.dk”. Hjemmesiden indeholder bl.a. teksten ”POWERED BY LILBJERG GRUPPEN APS”, 

jf. i øvrigt også neden for i sagsfremstillingen. 

 

Bilag 4 er en udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) vedrørende 

domænenavnet ”tagrum.dk”, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. 

 

Bilag 5 er kopi af brev af 11. december 2019 med to bilag fra indklagede v/ advokat Tanya Meedom 

til indklagede, hvoraf fremgår bl.a. følgende: 

 

”Jeg retter henvendelse til Dem som advokat for Jan Juul Olsen og det af denne ejede og ledede 

selskab, Lilbjerg Projekt ApS (herefter ”min klient”) i følgende anledning. 

 

Ultimo 2018 stiftede Jan Juul Olsen selskabet Lilbjerg Projekt ApS med henblik på at 

kommercialisere sin idé om at udnytte potentialet i tørrerumslofter i københavnske 

etageejendomme, som kan inddrages og ombygges til beboelige taglejligheder, herefter 

benævnt ”tagrums-projektet”. 

 

Den 22. august 2019 bistod De min klient med at registrere domænenavnet www.tagrum.dk til 

brug for tagrums-projektet. 

 

Domænenavnet blev registreret efter opdrag af, og på vegne af, min klient. Som det nærmere 

fremgår af det som bilag 1 vedlagte foto taget til dokumentation for registreringen, blev 

domænenavnet registreret til CVR-nr. 40017364, selskabet Lilbjerg Projekt ApS, som 

registrant, men med Dem som oplyst kontaktperson for samme, idet De på daværende tidspunkt 

efter aftale med min klient bistod med det praktiske omkring domænenavnsregistreringen og 

visse andre opgaver vedrørende tagrumsprojektet. 

 

Der blev derefter under samme forretningskendetegn, TAGRUM.DK, af og for min klient 

udviklet en hjemmeside, der annoncerer for tagrums-projektet, og som fortsat findes på 

domænenavnet tagrum.dk i dag. 

 

Det var dertil aftalt med min klient, at De skulle finde og fotodokumentere etageejendomme 

med tørrelofter i København, der kunne være potentielt egnede til tagrums-projektet. […] 
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- 0   - 

 

Imidlertid fremgår det af opslag hos DK Hostmaster A/S dags dato, at De uberettiget har 

udnyttet Deres rolle som kontaktperson for CVR-nr. 40017364 hos DK Hostmaster A/S til at 

overdrage domænenavnsregistreringen af tagrum.dk fra CVR-nr. 40017364 Lilbjerg Projekt 

ApS, til Dem selv personligt, jf. den bilag 2 vedlagte udskrift. Den foretagne overdragelse er i 

strid med aftalen med min klient, og klart uberettiget, og dermed også i strid med god 

domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.  

 

[…] 

 

Endvidere har De i den senere tid sendt en række SMS-beskeder til min klient, hvori De 

fremsætter klart uberettigede krav, bl.a. om, at min klient skal afstå fra at bruge domænenavnet 

tagrum.dk. 

 

Deres ovenstående adfærd er både uberettiget og uacceptabel, og der fremsættes på min klients 

vegne krav om (i) at De straks frafalder alle uberettigede krav vedrørende tagrums-projektet 

og domænenavnsregistreringen tagrum.dk, og (ii) senest d. 18. december 2019, sørger for at 

have overdraget domænenavnsregistreringen af tagrum.dk tilbage til min klient, CVR-nr. 

40017364, samt have overleveret alle relevante oplysninger om brugernavne og 

pinkoder/password til min klient.” 

 

Bilag 6 er kopi af e-mail af 11. december 2019 sendt til advokat Tanya Meedom. I e-mailen anfører 

indklagede bl.a., at han ikke agter at bruge tid på henvendelsen og tænker at føre en sag med et 

sekscifret beløb i erstatning. 

 

Ved opslag den 15. februar 2020 på ”tagrum.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende 

hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 13. januar 2020:  
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Ved at klikke på feltet ”KONTAKT” øverst på ovenstående hjemmeside fremkom der følgende 

beskrivelse: 

 

 
 

Indklagede har ikke afgivet et svarskrift i sagen. Indklagede har imidlertid sendt to e-mails af 13. 

januar 2020 til sekretariatet, hvori indklagede givet udtryk for, at han ikke forstår klagenævnets 

henvendelse vedrørende anmodning om indgivelse af svarskrift og samtidig udtrykker ønske om, at 

materialet sendes pr. post. Sekretariatet har ved e-mail af 14. januar 2020 yderligere begrundet 

anmodningen og opfordret indklagede til at indgive et svarskrift via klagenævnets sagsportal, jf. § 2, 

stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. 

 

Ved opslag den 16. februar 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har 

sekretariatet konstateret, at indklagede er anført som registrant af det omtvistede domænenavn 

”tagrum.dk”. 

 

Ved opslag den 16. februar 2020 på www.tagrum.dk i Internet Archive Wayback Machine 

(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn 

ikke er lagret. 

 

DK Hostmaster har den 17. februar 2020 på anmodning fra sekretariatet oplyst, at domænenavnet 

”tagrum.dk” den 23. august 2018 blev slettet på grund af manglende betaling. Herefter blev det 

omtvistede domænenavn registreret af den nuværende registrant, dvs. indklagede. 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

 at klageren er et dansk selskab stiftet den 6. november 2018 af Jan Juul Olsen, der er ejer af og 

direktør i selskabet, 
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 at selskabet blev stiftet med henblik på at danne rammen om kommercialiseringen af Jan Juul 

Olsens idé om at udnytte potentialet i tørrerumslofter i københavnske etageejendomme, der kan 

inddrages og ombygges til beboelige taglejligheder, 

 at klageren til brug for tagrumsprojektet ønskede en hjemmeside med markedsføring af projektet 

under domænenavnet ”tagrum.dk”, 

 at klageren derfor indgik et samarbejde med indklagede, der kunne bistå klageren med en række 

praktiske opgaver med forbindelse til projektet, 

 at indklagedes således bl.a. bistod med registreringen af domænenavnet ”tagrum.dk” samt 

opsøgning og fotodokumentation af egnede etageejendomme, 

 at domænenavnet ”tagrum.dk” blev registreret med klageren som registrant og indklagede som 

kontaktperson, jf. bilag 2, 

 at hjemmesiden for klagerens tagrumsprojekt under domænenavnet ”tagrum.dk” blev realiseret 

kort tid efter registreringen den 22. august 2019, 

 at hjemmesiden under domænenavnet ”tagrum.dk” fortsat findes på det omtvistede domænenavn, 

jf. bilag 3, 

 at indklagede ikke længere bistår klageren med tagrumsprojektet og antageligt i utilfredshed 

hermed har omregistreret domænenavnet ”tagrum.dk” til sig selv, 

 at indklagede dermed i dag optræder som registrant af domænenavnet ”tagrum.dk” i DK 

Hostmasters WHOIS-database, jf. bilag 4, 

 at klageren rettede henvendelse til indklagede den 11. december 2019, da klageren blev bekendt 

med omregistreringen af domænenavnet, 

 at klageren i den forbindelse krævede, at domænenavnet ”tagrum.dk” blev overdraget til klageren, 

jf. bilag 5, 

 at indklagede svarede afvisende på klagerens anmodning om overdragelse af domænenavnet, jf. 

bilag 6, hvilket har nødvendiggjort klagen, 

 at klageren i lyset af ovenstående må anses for den egentlige indehaver af brugsretten til 

domænenavnet ”tagrum.dk”, 

 at det følger heraf, at indklagede kan kræve domænenavnet ”tagrum.dk” overdraget, 

 at det således er klageren der har initieret, driver og er ansvarlig for de ydelser, der udbydes under 

domænenavnet ”tagrum.dk”, 

 at det desuden var klageren, der initierede og instruerede indklagede i at registrere domænenavnet 

”tagrum.dk” til klageren, 

 at indklagede også oprindeligt registrerede domænenavnet til klageren og med sig selv blot som 

kontaktperson, 

 at indklagedes nægtelse af at overdrage domænenavnet ”tagrum.dk” til klageren derfor er 

uberettiget og i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og 

 at domænenavnet ”tagrum.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren. 

 

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

herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 

 

Nævnets bemærkninger: 

 

Det bemærkes, at indklagede ikke har indgivet et svarskrift eller noget andet indholdsmæssigt svar 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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Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren er registreret under navnet Lilbjerg 

Projekt ApS med startdato den 6. november 2018. Selskabets formål er investering og udlejning af 

fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed, og selskabet er registreret under branchekode 

”433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed”.  

 

Klageren har anført bl.a., at denne er stiftet med henblik på danne rammen om kommercialiseringen 

af Jan Juul Olsens idé om at udnytte potentialet i tørrerumslofter i københavnske etageejendomme, 

der kan inddrages og ombygges til beboelige taglejligheder.  

 

Endvidere er anført, at klageren havde brug for en hjemmeside til markedsføring af virksomheden og 

at klageren indgik et samarbejde med indklagede, der skulle bistå med en række praktiske opgaver i 

relation til virksomheden. Indklagede bistod efter det oplyste således bl.a. klageren med 

registreringen af domænenavnet ”tagrum.dk”, hvorfra klageren siden har markedsført sin 

virksomhed, hvilket klageren fortsat gør. Ifølge klageren blev domænenavnet ”tagrum.dk” registreret 

med klageren som registrant og med indklagede som kontaktperson. Registreringen af domænenavnet 

er dog efterfølgende blevet ændret, sådan at indklagede nu står anført som registrant af det omtvistede 

domænenavn. Dette er efter klagerens opfattelse antageligt sket i utilfredshed med, at indklagede ikke 

længere bistår klageren med de praktiske opgaver.  

 

DK Hostmaster har oplyst, at domænenavnet ”tagrum.dk” blev registreret af indklagede den 22. 

august 2019, hvorfor klagenævnet ikke finder at kunne lægge til grund, at der efter registreringen 

heraf er sket en ændring af de formelle registreringsforhold. 

 

Selvom der ikke efter registreringen er sket en ændring af de formelle registreringsforhold vedrørende 

domænenavnet ”tagrum.dk”, lægger klagenævnet, som sagen er oplyst, til grund, at indklagede har 

registreret domænenavnet efter aftale med klageren i forbindelse med, at indklagede blev antaget af 

klageren til at bistå med en række praktiske opgaver i forbindelse med opstart af klagerens 

virksomhed. Indklagedes registrering af domænenavnet ”tagrum.dk” er således foretaget efter 

fuldmagt fra klageren. 

 

Klagenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at domænenavnet ”tagrum.dk” på nuværende tidspunkt 

indeholder en hjemmeside for en virksomhed, som udfører ombygning af tørrelofter til taglejligheder 

i København, og som drives af klageren. 

 

Herudover har nævnet tillagt det betydning, at indklagede som nævnt ikke har afgivet et svar i sagen, 

hvori indklagede forholder sig til indholdet af klagen. 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.  

 

På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes nægtelse af at efterkomme klagerens 

anmodning om at få overdraget domænenavnet ”tagrum.dk” til sig indebærer en overtrædelse af god 

domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven.  

 

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

 

A F G Ø R E L S E 
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Registreringen af domænenavnet ”tagrum.dk” skal overføres til klageren, Lilbjerg Projekt ApS. 

Overførslen skal gennemføres straks. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

Dato: 27. marts 2020 

 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


