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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0048 
 
 
 
Klager: 
 
Lejernes Landsorganisation 
Reventlowsgade 14, 4. 
1651 København V 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Marianne Sidenius Petersen 
Langelandsvej 18 E 
6705 Esbjerg Ø 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”lloesbjerg.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 26. februar 2020 med seks bilag (bilag 1-6). 
 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”lloesbjerg.dk” er registreret den 10. maj 2016. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Domænet lloesbjerg.dk var med Marianne S. Petersen som formand for LLO Esbjerg, 

tidligere domæne for en lokalafdeling under Lejernes Landsorganisation Danmark (LLO). 

 
LLO's Landssekretariat oprettede i maj 2016 domænet lloesbjerg.dk og lod efterfølgende 

domænet overgå og blive administreret af LLO Esbjerg selv (dette er normal procedure for 

tilknyttede LLO-lokalafdelinger). 
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Domænet lloesbjerg.dk blev derfor overført til Marianne S. Petersen som var formand for 

LLO Esbjerg. 

 
LLO Esbjerg ophævede samarbejdet med LLO i oktober 2018. Denne ophævelse var efter 

vores opfattelse i strid med LLO's love, hvorfor LLO's Hovedbestyrelse ikke kunne anerkende 

LLO Esbjergs udtræden. 

 
LLO Esbjerg nedlagde sig selv i 2019. Foreningen er derfor ophørt og CVR-nummeret er 

lukket. 

 
Ved lokalafdelingens udtrædelse af organisationen LLO og indtil nu, har Marianne S. 

Petersen nægtet at domænet lloesbjerg.dk skulle tilbagegives til LLO. Jeg (Thomas Villars 

Petersen) har været i både skriftlig og telefonisk dialog med Marianne S. Petersen, som var 

formand i LLO Esbjerg, og til hvem domænet blev overdraget. 

 

Desuden har LLO betalt for venteposition til domænet via dk-hostmaster. 
 

Marianne lovede (telefonisk) ved udgangen af 2019, at domænet skulle overgå til LLO i løbet 

af første måned af 2020, hvilket ikke er sket. Marianne S. Petersen har desuden undladt at 

besvare min seneste mailhenvendelse og telefonopkald. (se bilag 2.) 

 
Derfor ser vi os nu nødsaget til i stedet at kræve domænet tilbage til retmæssige ejerskab 

gennem denne domæneklage. 

… 

Lejernes Landsorganisation (LLO) ønsker deres varemærke/domæne overgivet fra tidligere 
LLO Esbjerg afdeling til LLO. 

 

Domænet kontrolleres pt. af Marianne Sidenius Petersen og er registreret på en privatadresse 

i Esbjerg (se bilag 1.). 
 

LLO har bl.a. varemærkebeskyttelse for "LLO", hvorfor man som lokalafdeling kun kan 

anvende "LLO", "Lejernes LO", "Lejernes Landsorganisation" eller vores bomærke, hvis man 

er tilknyttet organisationen Lejernes Landsorganisation. Da denne privatperson ikke er 

tilknyttet LLO, kan hun ikke benytte vores varemærke. 

 
Der findes i dag en ny LLO Esbjerg lokalafdeling, som gennem den siddende bestyrelse er 

knyttet til LLO - Lejernes Landsorganisation, hvortil de betaler kontingent og hverver 

medlemmer. 

 

LLO har tidligere ført sager om domænerne llom.dk (j.nr.:2016-0145), lloaarhus.dk 

(j.nr.:2016-6512) og lloaalborg.dk (j.nr.:2016-0144). Vi fik medhold i disse sager med 

henvisning til brugen overtrådte god domæneskik. Disse sager er fuldt ud sammenlignelige 

med den aktuelle sag og bør derfor få samme udfald. 

 

Bilag 3, 4 og 5 viser rettighederne til kaldenavnet llo, Lejernes Lo og rettigheden til vores 

bomærke. 
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Bilag 6. viser den nye LLO Esbjerg, som af gode grunde ikke har eget domæne men kun en 

underside på domænet llo.dk.” 
 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
klageren. 
 
Bilag 2 er kopi af e-mail af 8. november 2019 fra klageren til indklagede vedrørende overdragelse 
af domænenavnet ”lloesbjerg.dk” til klageren. 
 
Bilag 3 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at klageren den 
28. juli 1995 fik registreret et figurmærke, der indeholder betegnelsen Lejernes LO i klasse 16 og 
42. 
 
Bilag 4 og 5 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at 
klageren den 28. juli 1995 fik registreret ordmærket LEJERNES LO i klasserne 16 og 42. 
 
Bilag 6 er skærmprint af hjemmesiden for klagerens lokalafdeling i Esbjerg. 
 
 
Ved opslag den 27. februar 2020 og igen den 9. maj 2020 har sekretariatet konstateret, at der ikke er 
en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet ”lloesbjerg.dk”. 
 
Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, 
at hjemmesiden for klagerens lokalafdeling i Esbjerg i 2017 og 2018 er arkiveret i forbindelse med 
domænenavnet ”lloesbjerg.dk”. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren registrerede domænenavnet ”lloesbjerg.dk” i maj 2016 og lod efterfølgende 
domænenavnet overgå til klagerens lokalafdelingen i Esbjerg, hvilket er i overensstemmelse 
med klagerens almindelige procedure, 

• at indklagede tidligere var formand for klagerens lokalafdeling i Esbjerg, LLO Esbjerg, 

• at LLO Esbjerg ophævede samarbejdet med klageren i oktober 2018, hvilket efter klagerens 
opfattelse var i strid med klagerens love,  

• at LLO Esbjerg nedlagde sig selv i 2019, 

• at indklagede har lovet, at domænenavnet ”lloesbjerg.dk” skulle overgå til klageren ved 
udgangen af 2019, 

• at klageren har varemærkebeskyttelse af betegnelsen LLO, og 

• at klageren i dag har en ny lokalafdeling i Esbjerg. 
 
 
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 
blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
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Nævnets bemærkninger: 
 
Da 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 har oplyst, at indklagede tidligere har været formand for klagerens lokalafdeling i Esbjerg 
og i den egenskab fik overdraget domænenavnet ”lloesbjerg.dk”, som oprindeligt blev registreret af 
klageren til brug for lokalafdelingen LLO Esbjerg som en del af klagerens organisation. Klageren 
har endvidere oplyst, at LLO Esbjerg, som indklagede var formand for, i oktober 2018 forsøgte at 
ophæve samarbejdet med klageren, og at LLO Esbjerg nedlagde sig selv i 2019. Klageren har 
endelig oplyst, at klageren i dag har en ny lokalafdeling i Esbjerg.  
 
Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 
omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet 
”lloesbjerg.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 ”lloesbjerg.dk” skal overføres til klageren, Lejernes 
Landsorganisation. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 11. juni 2020 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


