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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

 J.nr.: 2020-0020 

 

Klager: 

 

JACOB BYG OG INDUSTRI ApS 

Møllevænget 21 

Bistrup 

4700 Næstved 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

Dan Hansen 

Tågerupvej 1 A 

Druestrup 

4682 Tureby 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

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

 

Indklagedes påstand 

Indklagede har ikke svaret i sagen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. januar 2020 med fire bilag (bilag 1-4). 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”jacobbyg.dk” er registreret den 11. april 2014. 

 

Sagsfremstilling: 

 

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

under navnet JACOB BYG OG INDUSTRI ApS (CVR-nummer 29819432) med startdato den 9. 

marts 2009. Selskabet har til formål at drive virksomhed inden for byg og industri og hermed 

beslægtet virksomhed samt at eje kapitalandele i andre selskaber. Desuden er selskabet registreret 

under branchekode ”439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering”. Som 

legal og reel ejer af selskabet er angivet Jacob Zürcher. 
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I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 

 

”Klager er et anpartsselskab, der i følge udskrift fra Det centrale Virksomhedsregister (bilag 

1), er registreret under navnet Jacob Byg og Industri ApS med startdato den 9. marts 2009. 

 

Klager købte for godt 4 år siden domænenavnet jacobbyg.dk til brug for webside til sin 

virksomhed.  

 

Herefter har klager brugt domænenavnet i markedsføring. Klager har desuden anvendt 

domænenavnet på samtlige af klagers firmabiler (bilag 2) samt ved online markedsføring på 

hjemmesiden håndværker.dk (bilag 3). 

 

Ved en sædvanlig google-søgning på ”jacobbyg” fremkommer der et væsentligt antal 

henvisninger til netop klagers virksomhed (bilag 4). 

 

Indklagede var tidligere hostmaster for klager. Indklagede er – hvilket klager er uforstående 

overfor – nu registrant på domænenavnet og har lukket ned for klagers hjemmeside og nægtet 

at overføre domænenavnet til klager, hvorfor denne klage indgives. 

 

[…] 

 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, klager har ibrugtaget domænenavnet 

og har fortsat en væsentlig interesse i fremadrettet at ibrugtage domænenavnet, idet 

domænenavnet direkte referer til klager virksomhed. Ligeledes markedsfører klager sig fortsat 

med domænenavnet på sine firmabiler og online markedsføring og har ingensinde haft til 

hensigt at opgive domænenavnet.  

 

Betegnelsen ”jacobbyg” må på internettet generelt ses at være særlig forbundet med klageren 

– og samtidig overhovedet ikke være forbundet med indklagede, hvorfor der ud fra en almen 

interessevejledning må tillægges klager en særlig interesse i domænenavnet.  

 

Klager har således en naturlig kommerciel interesse i at råde over domænenavnet igen, og 

endda en langt større interesse og værdimæssig betydning end for indklagede. 

 

Endvidere gøres det gældende, at indklagede aldrig har benyttet internetdomænet og ingen 

interesse har i domænenavnet. Samtidig er indklagede ageren i forhold til at registrere klagers 

domænenavn i eget privat navn i strid med god domæneskik.  

 

Såfremt indklagede forholder sig passivt i nærværende sag, som tidligere har været tilfældet 

ved klagers henvendelser til indklagede, skal klager opfordre til, at nævnet tillægger dette ved 

nævnets bevisbedømmelse, en fordel for klager med henvisning til klagenævnets forretnings-

ordens § 11, stk. 3.” 

 

Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 21. januar 2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende 

klagerens virksomhed, jf. nærmere herom ovenfor under sagsfremstillingen. 

 

Bilag 2 er en række udaterede fotografier af forskellige biler, der har påtrykt teksten 

”JACOBBYG.DK”. Klageren har bl.a. fremlagt følgende fotografi: 
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Bilag 3 er tilsyneladende et udateret skærmprint fra hjemmesiden www.håndværker.dk indeholdende 

en omtale af klagerens virksomhed. Af omtalen fremgår bl.a. følgende: 

 

”Hos Jacob Byg og Industri ApS varetager vi alle former for opgaver i byggebranchen, og fra 

vores virksomhedssæde i Næstved kører vi ud og dækker hele Danmark. Vi er et professionelt 

og erfarent firma på 10 mand, der siden 2007 har serviceret både privatpersoner og 

virksomheder samt udført større og mindre entrepriser. Hvis dit projekt kræver mere end, hvad 

vi kan tilbyde her og nu, sørger vi for at finde de bedste samarbejdspartnere. 

 

[…] 

 

Jacob Byg og Industri ApS kan være behjælpelig med alle former for byggeprojekter inden for 

blandt andet: 

 

 Beton 

 Smedearbejde 

 Murerfaget 

 Anlægsarbejde 

 Kloakarbejde”. 

 

Bilag 4 er et udateret skærmprint fra en søgning i Google (www.google.dk) på ”jacobbyg”, hvor de 

første seks søgeresultater tilsyneladende knytter sig til klagerens virksomhed. 

 

Ved sekretariatets opslag den 28. januar 2020 og fornyet opslag den 23. februar 2020 på 

”jacobbyg.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside.  
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Ved opslag den 23. februar 2020 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har 

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

”jacobbyg.dk”. 

 

Sekretariatet har ved opslag den 23. februar 2020 på ”jacobbyg.dk” i Internet Archive Wayback 

Machine (www.archive.org) konstateret, at hjemmesiden under det omtvistede domænenavn er lagret 

i alt tre gange i perioden fra den 17. maj 2017 og til den 6. august 2018. Af de lagrede hjemmesider 

fremgår det, at hjemmesiden i hvert fald periodevis i det nævnte tidsrum har indeholdt en hjemmeside 

for klagerens virksomhed. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden som 

senest lagret den 6. august 2018: 

 

 
 

Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 23. februar 2020 på ”jacobbyg” blev antallet af 

søgeresultater oplyst til at være ca. 39 søgeresultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. 

Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 12, da Google udelod 

nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de øvrige søgeresultater. Af disse 12 søgeresultater 

vedrørte samtlige klageren. 

 

Ved en lignende søgning i Google samme dag på ”jacob byg” blev antallet af søgeresultater oplyst til 

at være ca. 2.380. Ved en gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 56, da 

Google udelod nogle søgeresultater, der i meget høj grad lignede de øvrige søgeresultater. Af de første 

50 søgeresultater vedrørte 29 af søgeresultaterne klageren eller omtale heraf, mens ingen af 

søgeresultaterne vedrørte indklagede eller omtale heraf. De resterende 21 søgeresultaterne vedrørte 

navnlig andre byggefirmaer, hvori ordene ”Jacob” og/eller ”byg” indgik i virksomhedsnavnet, 

herunder Art og Jacob Byg ApS. 
 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 
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 at klageren er et anpartsselskab, der er registreret under navnet Jacob Byg og Industri ApS med 

startdato den 9. marts 2009, 

 at klageren for godt fire år siden erhvervede domænenavnet ”jacobbyg.dk” til brug for en 

hjemmeside i forbindelse med sin virksomhed, 

 at klageren efterfølgende har anvendt domænenavnet ”jacobbyg.dk” i markedsføringsøjemed, 

 at klageren både på sine firmabiler og på hjemmesiden www.håndværker.dk har henvist til det 

omtvistede domænenavn, 

 at indklagede har fungeret som hostmaster for klageren, men har overtaget registreringen af 

domænenavnet ”jacobbyg.dk” og lukket ned for klagerens hjemmeside, 

 at indklagede har nægtet at overføre domænenavnet ”jacobbyg.dk” til klageren, 

 at klageren har en væsentlig interesse i registreringen af domænenavnet, som klageren indtil nu 

har anvendt for sin virksomhed, 

 at domænenavnet ”jacobbyg.dk” henviser til klageren selskabsnavn, ligesom klageren fortsat 

markedsfører domænenavnet via firmabiler og anden online markedsføring, 

 at betegnelsen ”jacobbyg.dk” på internettet generelt ses at være særligt forbundet med klageren – 

og overhovedet ikke forbundet med indklagede, 

 at klageren dermed har en naturlig kommerciel interesse i registreringen af domænenavnet 

”jacobbyg.dk”, 

 at indklagede på intet tidspunkt har benyttet det omtvistede domænenavn og i øvrigt ingen 

interesse har i domænenavnet, 

 at indklagedes ageren i forhold til registreringen af klagerens domænenavn i eget navn herudover 

er i strid med god domænenavnsskik, og 

 at domænenavnet ”jacobbyg.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: 

 

Indklagede har ikke 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. 

 

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister, at klageren er registreret under navnet JACOB 

BYG OG INDUSTRI ApS med startdato den 9. marts 2009. Selskabet har til formål at drive 

virksomhed inden for byg og industri og hermed beslægtet virksomhed samt at eje kapitalandele i 

andre selskaber, og selskabet er registreret under branchekode ”439990 Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver specialisering”. 

 

Klageren har anført bl.a., at klageren for omkring fire år siden erhvervede domænenavnet 

”jacobbyg.dk” til brug for en hjemmeside i forbindelse med sin virksomhed, og at klageren har 

anvendt domænenavnet i overensstemmelse hermed.  

 

Endvidere er anført, at indklagede har fungeret som ”hostmaster” for klageren, men at klageren har 

konstateret, at indklagede har overdraget registreringen af domænenavnet og lukket klagerens 

hjemmeside på domænenavnet. 
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DK Hostmaster har oplyst, at domænenavnet ”jacobbyg.dk” blev registreret af indklagede den 11. 

april 2014, hvorfor klagenævnet ikke finder at kunne lægge til grund, at indklagede efter 

registreringen af domænenavnet har foretaget en ændring af registreringsforholdene. 

 

Selvom der ikke er sket en ændring af registreringsforholdene vedrørende domænenavnet, lægger 

klagenævnet som sagen er oplyst til grund, at indklagede har registreret domænenavnet 

”jacobbyg.dk” efter aftale med klageren i forbindelse med, at indklagede har fungeret som hostmaster 

for klageren. Indklagedes registrering af domænenavnet ”jacobbyg.dk” er således foretaget efter 

fuldmagt fra klageren. 

 

Klagenævnet har herved navnlig lagt vægt på, at domænenavnet ”jacobbyg.dk” ifølge oplysninger 

fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) i perioden siden 

indklagedes registrering af domænenavnet i hvert fald periodevis og senest den 6. august 2018 har 

indeholdt en hjemmeside vedrørende klagerens virksomhed. Klagerens tidligere anvendelse af 

domænenavnet understøttes endvidere af det fremlagte bilagsmateriale, der dokumenterer at 

klagerens firmabiler reklamerer for domænenavnet ”jacobbyg.dk”, ligesom betegnelsen ”jacob byg” 

på internettet i høj grad ses at være forbundet med klageren og er delvist identisk med klageren 

registrerede selskabsnavn. 

 

Herudover har klagenævnet tillagt det betydning, at indklagede som nævnt ikke har svaret i sagen. 

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 den baggrund finder klagenævnet, at indklagedes nægtelse af at efterkomme klagerens anmodning 

om at få overdraget domænenavnet ”jacobbyg.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 
 

Registreringen af domænenavnet ”jacobbyg.dk” skal overføres til klageren, JACOB BYG OG 

INDUSTRI ApS. Overførslen skal gennemføres straks. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

Dato: 27. marts 2020 

 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 


