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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2019-0343 
 

 

 

Klager: 

 

BSV KRANTILBEHØR A/S 

Knudevej 3 B 

6600 Vejen 

Danmark 

 

v/ Jasna Lagumdzija 

 

Indklagede: 

 

Busyfather Ltd 

83 PITFOLD ROAD 

SE12 9JB London 

England  

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand 

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

 

Indklagedes påstand 

Afvisning/frifindelse. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. december 2019 med fem bilag (bilag 1-5), 

svarskrift af 3. januar 2020 med seks bilag (bilag A-F) og replik af 15. januar 2020 uden bilag.  

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”bsv.dk” er registreret den 27. november 2019. 

 

Sagsfremstilling: 

 

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

navnet BSV KRANTILBEHØR A/S (CVR-nummer 30899989) med startdato den 30. september 

2007. Selskabet er registreret under branchekode ”282200 Fremstilling af løfte- og 

håndteringsudstyr”. Selskabets formål er produktionsvirksomhed inden for metalvarebranchen eller 

dermed beslægtet virksomhed.  
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Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren på nuværende tidspunkt benytter domænenavnet ”bsv-

vejen.dk” i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag i DK-Hostmasters WHOIS-database 

(www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet er registreret den 7. august 2007, og at 

registranten er klageren. 

 

Ved opslag den 2. marts 2020 på ”bsv-vejen.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: 

 

 
 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”Domænet bsv.dk bliver ikke brugt og den 27-11-2019 er BSV Krantilbehør blevet kontaktet af Ruban 

Thanan fra Busyfather Ltd i England mht. køb af domænet. Vedlagt er mailkorrespondance med 

sælgeren (bilag 2).  

 

Det virker som om sælgeren, Ruban Thanan udelukkende har købt domænet for at opnå en økonomisk 

gevinst gennem videresalg.  

 

Navnet BSV i BSV Krantilbehør kommer fra ”Brøderne Schelde Vejen”, som startede fabrikken og 

produktionen i 1960 i Vejen. Fra 1963 har virksomheden heddet BSV Krantilbehør og har haft 

forskellige ejere. 

 

[…] 
- Domænenavnet bsv.dk er identisk med vores selskabsnavn  

- Indklagede har ikke nogen tilknytning til BSV og heller ikke Danmark  

- Indklagede har ikke nogen interesse i eller tilknytning til domænenavnet ”bsv.dk”  

- Ved at besøge domænet kunne vi konstatere, at det udelukkende blev brugt til at videresende brugerne 

til hjemmesiden som sælger domænet  

- Det virker som om sælgeren, Ruban Thanan udelukkende har købt domænet for at opnå en økonomisk 

gevinst gennem videresalg.” 

 

Bilag 1 er et dokument, som indeholder en delvis gengivelse af klageskriftet, jf. ovenfor. 
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Bilag 2 er en kopi af en e-mailkorrespondance fra den 27. november 2019 til den 2. december 2019 

mellem klageren og indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede kontaktede klageren ved en e-

mail af 27. november 2019 og i den forbindelse bl.a. anførte følgende: ”We have www.bsv.dk web 

domain on the market for sale. Please get in touch if you are interested in this domain or have any 

questions […].” 

 

Bilag 3 er en kopi af et opslag på domænenavnet ”bsv.dk”. 

 

Bilag 4 (omlitreret af klagenævnet) er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens 

virksomhed, jf. ovenfor i sagsfremstillingen. 

 

Bilag 5 er en kopi af en fuldmagt fra klageren til Jasna Lagumdzija til at repræsentere klageren i 

sagen. 

 

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: 

 

“Busyfather Ltd is a registered business in the United Kingdom offering branding advice and 

ecommerce services to companies in and out of United Kingdom. We have started trading under 

this name from 19th November 2019. However, the Owner and CEO of Busyfather Ltd have 

been working as self-employed consultant offering the same service prior to registering this 

limited company.  

 

I have registered the name BSV.DK as it is short, easy to type and remember by English 

speakers as well as non-english speakers. It was not available in .com, .net or .co.uk or .org 

which are my other preferred options. I have plans to visit Denmark in the summer next year 

with my family and want to build a travel blog to share my experience as well as promote 

tourism businesses between United Kingdom and Denmark. 

 

[…] 

1. This name BSV is a generic work or acronym with over 21 widely accepted meanings. (See 

Exhibit.1)  

2. The name BSV.DK was registered first in 1999 according to Archive.org and expired last 

month and was available to register by anyone including the claimant. The claimant also had 

the opportunity to file a case against the previous Danish owners if they had believed it 

would’ve caused confusion with their brand.  

3. There are over 1700 domain names that have been registered that start with BSV. (See 

Exhibit.6)  

4. The claimant does not have a trademark for the term “BSV” and they brand themselves as 

"BSV Krantilbehør" (See Exhibit.3)  

5. It was very unlikely the term BSV can confuse with a crane manufacturer in Denmark with a 

Brand Consultancy based in United Kingdom with different logos and business interests and 

purposes. (See Exhibit.2)  

6. The domain was recently acquired and parked with Godaddy’s default landing page. The 

claimant claimed that it was advertised for sale on homepage is incorrect as they have possibly 

mistaken the GoDaddy’s landing page as a sale’s page. We have no control over what was put 

on GoDaddy’s landing page. We purchase the name when we have business ideas and we have 

left it with the default page until our ideas have evolved and developed in the background. The 
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domain is originally intended to be developed as Busyfather’s Summer Vacation (BSV) blog on 

our visit to Denmark in Summer 2020. However, we looked for potential business interests in 

this domain as our primary activities is providing brand and online advise for companies.  

7. The claimant was engaging in a dialog with us and showed interest in acquiring the domain 

from us by asking “how much”. The claimant only filed the claim when the communication 

between us broken down. 

8. In short, the term is very generic and does not confuse with the claimant’s business name or 

services they offer to ours as explained above. There are already several thousands of 

businesses using this term in Denmark and all around the world. The claimant who reported is 

unfairly trying to hijack the domain from us for their incompetence and failure of their ability 

to register their name when it was available. They are trying to correct their mistakes by filing 

a claim.  

9. Please may we request to reject the claims made against us and give us the full privilege to 

use this domain name.” 

 

Bilag A (omlitreret af klagenævnet) fremstår som et skærmprint af et opslag på hjemmesiden under 

”acronyms.thefreedictionary.com”, som viser forskellige betydninger af akronymet BSV. 

 

Bilag B (omlitreret af klagenævnet) er kopier af henholdsvis klagerens og indklagedes logoer.  

 

Bilag C (omlitreret af klagenævnet) er et skærmprint af et opslag på ”trademark-

search.marcaria.com” vedrørende en søgning efter varemærker med betegnelsen bsv. 

 

Bilag D (omlitreret af klagenævnet) er et opslag på ”bsv.dk”.  

 

Bilag E (omlitreret af klagenævnet) er et opslag på klagerens hjemmeside under domænenavnet ”bsv-

vejen.dk”). 

 

Bilag F (omlitreret af klagenævnet) fremstår som en liste over domænenavne, som indeholder 

betegnelsen bsv.  

 

I replikken har klageren bl.a. anført følgende: 

 

”Vi har følgende kommentar til BusyFather´s 9 punkter:  

Punkt 1 Udover de 21 meninger af forkortelsen BSV, er BSV også blevet brugt som forkortelse 

for Brdr. Shelde Vejen (Brødrene Shelde var stiftere af virksomheden i 1960 og Vejen indikerer 

at virksomheden er beliggende i byen som hedder Vejen)   

  

Punkt 2 Vi har tidligere været i kontakt med domæneejeren, som ikke var interesseret i at sælge 

domænet. Vi vidste ikke, at domænet var blevet ledig og derfor har vi ikke selv været hurtige 

nok til at købe domænet og vi har heller ikke robotter, som giver besked, når et interessant 

domæne er blevet ledig, ligesom nogle folk benytter sig af.  

  

Punkt 3 Ja, vi kan se at der er over 1700 domæner som indeholder bsv, men ved at klikke sig 

ind på mange af dem enten kommer man til en ugyldig side eller domænet er til salg. F.eks. 

bsv.agency peger også på GoDaddy´s hjemmeside hvorfra man kommer i kontakt med 

BusyFather, som også har bsv.dk til salg.  
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Punkt 4 Ja, det er rigtigt at BSV ikke har varemærkeregistreret navnet BSV.  

  

Punkt 5 Forklaringen giver ikke mening.  

  

Punkt 6 Der står, at BusyFather gerne vil bruge domænet for hans blog i forbindelse med en 

rejse til DK i sommeren 2020 – Busyfather´s Summer Vacation (BSV), men se venligst bilag 2, 

som vi allerede har sendt til jer og den første henvendelse til os, hvor BusyFather tilbyder at 

sælge domænet til os.   

  

Punkt 7  BusyFather henvendte sig først til os på mail, med et tilbud om salg af domænet bsv.dk 

til og klart at vi vil spørge hvad prisen er, da vi er meget interesseret i denne domæne og har 

også tidligere henvendt os til en dansk ejer, som ikke var interesseret i at sælge domænet.  

Mailkorrespondancen foregik fint og vi valgte selv ikke at svare på Rubens mail af den 2-12-

2019, da prisen på US$5,000 lød voldsom. Vi kontaktede DanaWeb, som vedligeholder vores 

hjemmeside og som anbefalede, at vi skulle kontakte Klagenævnet for Domænenavne.  

  

Punkt 8 Vi er heller ikke enige i dette punkt og vi prøver ikke at rette på nogen fejl. Vi mener 

bare at vi er mere berettiget til at bruge domænet at BusyFather er. Se venligst bilag 1, som vi 

tidligere har sendt til jer.  

  

Punkt 9 Vi håber, at det ikke bliver tilfældet.” 

 

Ved opslag den 9. december 2019 på ”bsv.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: 

 

 
 

Ved sekretariatets fornyede opslag den 2. marts 2020 på ”bsv.dk” fremstod hjemmesiden uændret. 

 

Ved at klikke på linket ”Learn More” i forlængelse af teksten ”Would you like to buy this domain?”, 

jf. ovenfor, ledes man videre til hjemmesiden www.godaddy.com, hvorfra sekretariatet har taget 

følgende kopi: 
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Ved e-mail af 9. december 2019 har DK Hostmaster oplyst, at domænenavnet ”bsv.dk” er registreret 

den 27. november 2019, og at registranten er indklagede.  

 

Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 3. marts 2020 oplyst, at indklagede – udover at være 

registrant af domænenavnet ”bsv.dk” – under samme bruger-id er anført som registrant af 

domænenavnene ”contractor.dk” og ”slime.dk”.  

 

Sekretariatet har ved opslag samme dag på ovenstående domænenavne konstateret, at der i begge 

tilfælde fremkom hjemmesider med et indhold svarende til det, der fremkom ved sekretariatets opslag 

den 9. december 2019 og 2. marts 2020 på domænenavnet ”bsv.dk” med en række ”Related Links” 

og linket ”Learn More” i forlængelse af teksten ”Would you like to buy this domain?”. 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

 at klageren driver virksomheden BSV Krantilbehør A/S, og at betegnelsen BSV er en henvisning 

til Brødrene Schelden Vejen, som startede virksomheden i Vejen i 1960, og at domænenavnet 

”bsv.dk” er identisk med klagerens selskabsnavn, 

 at domænenavnet ”bsv.dk” alene anvendes til at viderestille brugere til en hjemmeside, hvor det 

er muligt at købe domænenavnet,  
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 at klageren den 27. november 2019 er blevet kontaktet af indklagede med et tilbud til klageren 

om at erhverve domænenavnet ”bsv.dk”,  

 at indklagede tilsyneladende udelukkende har registret domænenavnet for at opnå en økonomisk 

gevinst gennem videresalg,   

 at indklagede ikke har en reel tilknytning til hverken betegnelsen BSV eller Danmark, 

 at indklagede har været i kontakt med den tidligere registrant af domænenavnet ”bsv.dk”, som 

ikke var interesseret i at overdrage domænenavnet til klageren,  

 at klageren ikke var bevidst om, at domænenavnet ”bsv.dk” var blevet ledigt, før det blev 

registreret af indklagede,  

 at indklagedes forklaring om at ville benytte domænenavnet ”bsv.dk” til en rejseblog og som 

henvisning til navnet Busyfather’s Summer Vacation ikke er troværdig i lyset af indklagedes 

første henvendelse til klageren med tilbud om at ”sælge” domænenavnet, 

 at klageren på baggrund af indklagedes henvendelse indgik i en dialog om en overførsel af 

domænenavnet ”bsv.dk”, da klageren har interesse i domænenavnet, men at klageren afsluttede 

korrespondancen, da indklagedes krav om betaling af 5.000 USD var for højt,  

 at klageren mener at være mere berettiget til at anvende domænenavnet end indklagede, og 

 at domænenavnet på den baggrund bør overdrages til klageren. 

 

Indklagede har gjort gældende 

 at indklagede har registreret domænenavnet ”bsv.dk”, idet det er enkelt og let at skrive og huske 

for både engelsk- og dansktalende brugere,  

 at indklagede har planer om at besøge Danmark med sin familie til sommer og ønsker at etablere 

en rejseblog vedrørende sine oplevelser og til at promovere virksomheder inden for rejsebranchen 

i Storbritannien og Danmark,  

 at BSV er en generisk betegnelse med en lang række anerkendte betydninger,  

 at domænenavnet ”bsv.dk” af den tidligere registrant var registreret fra 1999 frem til november 

2019, og at klageren havde lejlighed til at registrere domænenavnet, da det blev ledigt efter den 

tidligere registrant, eller til at indbringe en sag for klagenævnet under den tidligere registrants 

registreringsperiode,  

 at klageren ikke har en varemærkeretlig beskyttelse af betegnelsen BSV,  

 at klageren driver virksomhed under navnet BSV Krantilbehør A/S, og at der ikke er en 

forvekslingsrisiko mellem klagerens og indklagedes virksomheder, 

 at indklagede har registreret domænenavnet ”bsv.dk” for nylig, og at domænenavnet pt. er 

parkeret på ”Godaddy’s default landing page”, 

 at indklagede ikke har kontrol over indholdet på den nuværende hjemmeside under 

domænenavnet ”bsv.dk”, og at domænenavnet ikke er udbudt til salg på hjemmesiden under 

domænenavnet ”bsv.dk”, 

 at domænenavnet ”bsv.dk” oprindelig blev registreret med henblik på at skabe en rejseblog og 

med henvisning til forbogstaverne i navnet Busyfather’s Summer Vacation,  

 at indklagede har forretningsmæssige idéer til anvendelsen af domænenavnet ”bsv.dk”, men at 

domænenavnet for nuværende er ”parkeret” med den nuværende hjemmeside, indtil indklagedes 

idéer har udviklet sig,  

 at klageren indgik i en dialog med indklagede og herved udviste interesse i at erhverve 

registreringen af domænenavnet ved at spørge ”how much”, og at klageren først indbragte sagen 

for klagenævnet, da kommunikation mellem klageren og indklagede ophørte, og 

 at der på den baggrund bør ske frifindelse.  
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Nævnets bemærkninger: 

 

Som sagen er oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagede 

har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”bsv.dk” i strid med domænelovens § 

25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 

 

”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med 

videresalg eller udlejning for øje.” 

 

Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 

(Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår blandt andet: 

 

”Det foreslåede stk. 2 er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2.     

 

Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et 

eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge 

domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har 

en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan 

være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en 

anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den 

pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes 

begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert 

anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i 

medfør af bestemmelsen.     

 

Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i 

tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. 

Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, 

der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en 

økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt 

eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk 

vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst 

har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke 

anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der 

foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der 

til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal 

overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder 

anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold.  

 

Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. 

Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser.     

 

Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver 

efterfølgende adfærd.” 

 

Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede den 27. november 2019 – samme dag som 

indklagede blev registrant af domænenavnet ”bsv.dk” – rettede henvendelse til klageren og 

tilkendegav, at indklagede havde domænenavnet ”bsv.dk” til salg (”on the market for sale”) og 
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anmodede klageren om at rette henvendelse, hvis klageren havde interesse i at erhverve 

domænenavnet. Endvidere fremgår det, at indklagede ved e-mail af 2. december 2019 oplyste, at 

domænenavnet efter indklagedes vurdering havde en værdi på 5.000 USD, men at indklagede var 

villig til at forhandle om beløbets størrelse.  

 

Det fremgår endvidere, at domænenavnet på nuværende tidspunkt rummer en hjemmeside 

indeholdende dels en række ”Related Links” og dels teksten ” ”Would you like to buy this domain?” 

samt et link med teksten ”Learn More” i forlængelse heraf, hvor man ved at klikke på linket ledes 

videre til en side, som annoncerer med salg af bl.a. domænenavnet ”bsv.dk”. Det fremgår desuden, 

at indklagede har registreret to yderligere domænenavne, som rummer hjemmesider med et indhold, 

der svarer til indholdet på hjemmesiden under ”bsv.dk”.  

 

På denne baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet 

med indklagedes opretholdelse af registreringen alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk 

gevinst gennem videresalg af det pågældende domænenavn. 

 

Indklagede har bl.a. oplyst, at indklagede ikke har kontrol over indholdet af hjemmesiden, som 

fremkommer ved opslag på domænenavnet ”bsv.dk”. Indklagede har endvidere oplyst, at hensigten 

med domænenavnet bl.a. er at etablere en rejseblog om indklagedes rejser til Danmark, ligesom 

indklagede har tilkendegivet at have andre idéer til en forretningsmæssig anvendelse af 

domænenavnet ”bsv.dk”, uden at indklagede dog har redegjort nærmere herfor.  

 

Klagenævnet finder ikke, at indklagede herved har afkræftet den nævnte formodning. Klagenævnet 

finder således ikke, at indklagedes forklaring om den påtænkte anvendelse af domænenavnet er 

troværdig, og klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på den fremlagte korrespondance 

mellem klageren og indklagede, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede tog kontakt til klageren samme 

dag, som domænenavnet ”bsv.dk” blev registreret af indklagede, og oplyste, at domænenavnet var til 

salg, og opfordrede klageren til at rette henvendelse, hvis klageren havde interesse i at erhverve 

domænenavnet.  

 

Klagenævnet lægger på den baggrund bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder 

registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. 

 

Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været 

først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering. Da klageren endvidere må anses for at 

have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde 

overføres til klageren.    

  

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 ”bsv.dk” skal overføres til klageren, BSV KRANTILBEHØR 

A/S.  Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren 

 

Dato: 27. marts 2020 
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___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 

 

  


